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. . . A» dojdziemy wszys y do jedno± i wiary i poznania Syna Bo»ego,
do mskiej doskonaªo± i, i doro±niemy do wymiarów peªni Chrystusowej . . .

yj dla Pana teraz!
Jako ludzie na nowo narodzeni, pojednani z Bogiem dziki odkupie« zej ofierze Jezusa Chrystusa, powoªani jeste±my do sªu»by dla
swojego Mistrza i Pana. Do Niego nale»y nasze

aªe »y ie i wszystko,

o

posiadamy. Dlatego bez przerwy powinni±my »y¢ w ±wiadomo± i tego
powoªania. Powinni±my pamita¢, »e

zy »yjemy,

zy umieramy, Pa«-

s y jeste±my. Nasze »y ie jest przed wszystkim innym pra ¡ w sªu»bie
dla naszego Króla i Jego Królestwa. Wszystko inne jest i by¢ powinno
na drugim planie, podporz¡dkowane temu nadrzdnemu

elowi.

Je±li na to jeste±my nastawieni i mo»emy powiedzie¢, »e tak jest
ustawione nasze »y ie, to bdziemy »y¢ w peªnej, nieustannej rado± i, a wszystkie nasze rze zywiste potrzeby wszelkiego rodzaju bd¡ w
peªni zaspokojone. Ponadto »y ie nasze bdzie wtedy owo ne i po»yte zne dla Pana i dla inny h. W prze iwnym razie bdziemy na wzór
nieodrodzony h ludzi tego ±wiata »y¢ dla siebie, dla swoi h pragnie«,
elów i ambi ji, za± nasza sªu»ba dla Boga bdzie tylko teorety zna,
jakim± jednym z wielu inny h elementów naszego »y ia, uplasowanym
gdzie± w±ród li zny h inny h naszy h zaj¢, aspira ji i dziaªa«. W wyniku tego najprawdopodobniej bardzo

zsto bdziemy si boryka¢ z

niezli zonymi kªopotami, trawi¢ nas bd¡ ró»ne zmartwienia i gnbi¢
nierozwi¡zane problemy. Bdziemy odnosi¢ wra»enie, »e wszystko jest
prze iwko nam, »e wszystko dziaªa na nasz¡ niekorzy±¢, tote» bdziemy
mieli na bie»¡ o do

zynienia z przygnbieniem, znie h eniem i po-

zu iem bezsilno± i.
| Zaraz, zaraz! Prze ie» to jest ÿewangelia suk esu"! Gªosisz
nam tu ÿprosperity". Sugerujesz, »e sªu»¡

Bogu doznajemy samy h

przyjemno± i, brodzimy w sz z± iu i dobroby ie i nie mamy wtedy
»adny h zmartwie«. Nie

h emy sªu ha¢ taki h jaskrawy h wypa ze«

Bo»ej prawdy! | Tylko nie tak szybko! Nie powiedziaªem ni

o przy-

jemno± i, suk esie ani dobroby ie. Nasze spory i kªótnie na wiele tematów wynikaj¡ naj z± iej z po hopnego wy i¡gania wniosków, zanim jesz ze sprawdzili±my, o

o wªa± iwie

hodzi. A biblijna m¡dro±¢

pou za nas, »e ÿkto odpowiada, zanim wysªu ha, zdradza swoj¡ bezmy±lno±¢ i nara»a si na ha«b" (Prz 18:13).
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Ludzie Bo»y wszystki h

zasów prze hodzili przez wielkie trudno-

± i i zmagania. Byli wystawiani na próby a» do grani

swojej wytrzy-

maªo± i. Czsto poruszali si na samej krawdzi klski i

aªkowitego

zaªamania. Do±wiad zali niesamowity h braków, strat, wyrze ze«, szykan i tortur. Ale je±li trwali w tym wszystkim na pozy ji wiernej sªu»by
dla Pana, doznawali Jego bªogosªawie«stwa z wszystkimi ró»norodnymi
tego konsekwen jami, a dziki temu mogli doznawa¢ peªni gªbokiej
rado± i i

ieszy¢ si z pozy ji zwy iz ów. Bo taka jest Bo»a logika,

bo takie s¡ zasady w sªu»bie dla Niego.
ÿSzukaj ie najpierw Królestwa Bo»ego i sprawiedliwo± i jego, a
wszystko inne bdzie wam dodane" (Mt 6:33). ÿKto by

h iaª dusz

swoj¡ za howa¢, utra i j¡, a kto by utra iª dusz swoj¡ dla mnie i dla
ewangelii, za howa j¡" (Mk 8:35). ÿPo zytuj ie to sobie za najwy»sz¡
rado±¢, bra ia moi, gdy rozmaite próby prze hodzi ie" (Jk 1:2). ÿAle w
tym wszystkim zwy i»amy przez tego, który nas umiªowaª" (Rz 8:37).
Fatalny bª¡d popeªnia

zªowiek wierz¡ y, je±li kieruj¡

si wªa-

snymi naturalnymi od zu iami stara si unikn¡¢ pewny h ujemny h
skutków na±ladowania Pana, poszukuje ªatwiejszej drogi, rezygnuje z
poniesienia pewny h ofiar, kiedy

ena wydaje mu si zbyt wysoka. Jest

to skutkiem kªamliwego, zwodni zego sposobu widzenia i my±lenia,
gdy» ka»da poniesiona ofiara jest równowa»ona przez Bo»¡ nagrod
stukrotnie wiksz¡ w »y iu do zesnym, a niesko« zenie wiksz¡ w »yiu wie znym (Mt 19:29). Je±li nasz du howy wzrok i nasze my±li zostaªy uzdrowione dziki pra y Du ha witego nad nami, nigdy nie popeªnimy tak wielkiego bªdu i nie narazimy si na tak ogromn¡ strat.
Kiedy przypatrujemy si ludziom Bo»ym w Biblii, zauwa»ymy
pewn¡ wyra¹n¡ prawidªowo±¢. Im trudniejsze byªo i h poªo»enie i im
bardziej dramaty zne i h prze»y ia, tym wiksze zna zenie miaªa i h
postawa i tym wiksza

zekaªa i h nagroda. Ina zej mówi¡ , punkt

kulmina yjny prze»ywanego przez ni h kryzysu byª dla ni h zarazem
punktem kulmina yjnym doniosªo± i wykonywanej przez ni h pra y
dla Pana, a tak»e punktem kulmina yjnym, okre±laj¡ ym i h du howy
dorobek i jego zna zenie. Zrozumienie tego faktu mo»e by¢ dla nas
bardzo odkryw ze i wa»ne, mo»e nawet zmieni¢ zupeªnie nasz stosunek do ota zaj¡ ej nas rze zywisto± i. Mo»e

zªowieka zrezygnowa-

nego i pokonanego u zyni¢ zwy iz ¡.
Prze±led¹my dziaªanie tej zasady na przykªadzie Hioba. Jego historia jest na ogóª dobrze znana. Byª on

zªowiekiem bogobojnym i

Bogu miªym, a tak»e bogatym i ogólnie szanowanym, znanym z dobro zynno± i i wielu inny h

nót. Sªu»yª Bogu wiernie przez wiele lat.

yj dla Pana teraz!

3

Spotkaª go jednak straszny

ios, kiedy w jednej

hwili utra iª

aªe po-

tomstwo i mienie, a sam znalazª si na krawdzi ±mier i. Nie miaª
poj ia, dla zego tak si staªo i ni

nie wiedziaª o du howym tle ty h

wydarze«, które dla nas stanowi teraz logi zne wyja±nienie jego prze»y¢. Wszystko w jego »y iu si zawaliªo pozornie bez »adnego powodu.
Wiemy, »e to prze»y ie po pewnym

zasie minªo. Z ªaski Bo»ej Hiob

odzyskaª zdrowie, otrzymaª nowe potomstwo, a jego maj¡tek jesz ze
si podwoiª. Mógª wtedy ponownie sªu»y¢ Bogu, kontynuuj¡
bogobojne »y ie i uprawiaj¡

swoje

dobro zynno±¢.

Kto± mógªby podsumowa¢ histori Hioba tak, »e sªu»yª on Bogu
wiernie przez

aªe swoje »y ie za wyj¡tkiem krótkiego okresu, kiedy

jego sªu»ba zostaªa drasty znie zakªó ona przez klski i

horob. Ale

podsumowanie takie byªoby zupeªnie nieprawdziwe. W rze zywisto± i
byªo zupeªnie odwrotnie. To wªa±nie ten krótki okres klsk i

horoby

byª okresem kulmina yjnym jego sªu»by dla Boga. To nie przedtem ani
potem, le z wªa±nie wtedy wykonywaª sªu»b najbardziej zna z¡ ¡ i doniosª¡. To wªa±nie ten okres najtrudniejszy, kiedy ota zaªa go

aªkowita

du howa iemno±¢, kiedy byª na krawdzi zaªamania i beznadziejno± i,
kiedy skrobaª swoje

iaªo skorup¡, a na jego usta

blu¹nierstwa prze iwko Bogu | to byª

isnªy si wyrazy

zas, kiedy Hiob to zyª najbar-

dziej zna z¡ e bitwy, kiedy wydawaª najwi ej owo u dla Boga i kiedy
wykuwaªa si jego to»samo±¢ i ksztaªtowaª jego du howy dorobek.
To, kim byª i jest Hiob, zaledwie w nikªym stopniu zale»aªo od jego
postawy w

zasie ty h dªugi h lat spokojnej sªu»by dla Pana, a gªównie

zale»aªo od jego postawy w tym dramaty znym zmaganiu. Je±li kto± ma
o do tego w¡tpliwo± i, nie h zauwa»y, »e Pismo wite opisuje dªugie
lata jego sªu»by przed tym okresem prób w pi iu po z¡tkowy h werseta h 1 rozdziaªu, a kolejny h sto

zterdzie± i lat jego sªu»by po tym

okresie prób w o±miu ko« owy h werseta h 42 rozdziaªu, natomiast
ponad

zterdzie± i rozdziaªów po±wi ony h jest jego sªu»bie dla Boga

w tym trudnym, kryty znym i kulmina yjnym jej okresie.
Dzi± wiemy o tym, »e to,

o Hiobowi wydawaªo si bezsensown¡

i niesprawiedliw¡ udrk¡, byªo niezmiernie doniosªym elementem w
wielowiekowej wal e Boga z Jego prze iwnikiem, który podstpnie
zwiódª ludzko±¢ do buntu prze iwko Stwór y i zapanowaª nad ±wiatem. To z¡

te pozornie bezsensowne zmagania Hiob wnosiª swój

wiel e zna z¡ y wkªad do wspaniaªego zwy istwa dobra nad zªem,
prawdy nad faªszem, ±wiatªo± i nad
doniosªym

iemno± i¡. W tym niezmiernie

zasie ka»da jego my±l, ka»de wypowiedziane sªowo, ka»dy

nawet jego odru h miaªy ogromne zna zenie w wa»¡ y h si losa h
historii ludzko± i.
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Podobne przykªady mo»na by mno»y¢. Czy du howy dorobek »y ia
Dawida ksztaªtowaª si w trak ie jego

zterdziestoletniego królowa-

nia? Wiemy i mo»emy sprawdzi¢ w Biblii, »e Bóg ksztaªtowaª go przy
ow a h, kiedy musiaª wal zy¢ z dzikimi zwierztami i znosi¢ pogard
swoi h bra i. Takie epizody z jego »y ia jak pojedynek z Goliatem,
zas ukrywania si przed Saulem

zy okres u ie zki przed Absalomem

byªy niew¡tpliwie najwa»niejszymi momentami jego sªu»by dla Boga.
W ty h momenta h byªa ona o wiele bardziej zna z¡ a i owo na ni»
przez pó¹niejsze lata jego panowania, gdy» to wªa±nie wów zas od jego
postawy zale»aªo o wiele wi ej ni» w

zasie normalno± i i spokoju.

Mo»emy te» sign¡¢ do historii Ko± ioªa. Tak»e tam zoba zyliby±my, »e sªu»ba w najtrudniejszy h okoli zno± ia h jest sªu»b¡ najbardziej odpowiedzialn¡, najbardziej zna z¡ ¡ i najbardziej owo n¡.
Przypomnijmy w tym kontek± ie Johna Bunyan'a, autora ÿWdrówki
pielgrzyma", który sªu»yª Panu przez wiele lat, zanim znalazª si w
eli wiziennej. Ale to wªa±nie tam powstaªo to jego ponad zasowe
dzieªo, niesko« enie przewy»szaj¡ e pod wzgldem zna zenia wszystkie inne jego dokonania, które do dzi± inspiruje kolejne pokolenia
pielgrzymów do górnej oj zyzny.
Przypomnijmy tak»e brata Wat hmana Nee, jednego z najbardziej
zna z¡ y h m»ów Bo»y h 20 wieku. Bóg u»ywaª go przez wiele lat,
kiedy na seminaria h dla liderów i na konferen ja h midzynarodowy h wygªaszaª objawione mu przez Du ha witego gªbokie prawdy
biblijne, które inspiruj¡ nas a» do dzisiejszego dnia i maj¡ ogromny
wpªyw na aktualnie przebiegaj¡ e pro esy przemian. Jednak ostatni h
dwadzie± ia lat »y ia spdziª on w straszny h warunka h w komunisty znym wizieniu, poddawany fizy znym i psy hi znym torturom,
aªkowi ie pozbawiony wszelkiej mo»liwo± i sªu»by i wszelkiego kontaktu z kimkolwiek wierz¡ ym. Czy byªy to zmarnowane lata jego »yia? Dopiero wie zno±¢ objawi niew¡tpliwie, »e byªy to lata sªu»by
najbardziej owo nej i najbardziej zna z¡ ej, daleko przewy»szaj¡ ej
aªy jego pozostaªy dorobek. Dowiemy si zapewne w swoim
»e sto zone przez niego w tym
tym

zasie,

zasie walki i odniesione przez niego w

zasie zwy istwa du howe legªy u podªo»a pot»nego du howego

poruszenia, które jest teraz udziaªem jego kraju.
To nie s¡ wyj¡tkowe przypadki le z »elazna reguªa. Im

i»sza

walka, tym wspanialsze zwy istwo. Im bardziej beznadziejne okoli zno± i, tym wiksza okazja do dokonania wspaniaªego przeªomu dla
sprawy Bo»ej. Im trudniejsze wyzwanie, tym wiksza odpowiedzialno±¢ i tym wiksze zna zenie danej sprawy i danego »oªniera w strategii Królestwa Bo»ego.

yj dla Pana teraz!
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Jak»e nierozs¡dnie i bezmy±lnie postpujemy, kiedy w obli zu
prze iwno± i, trudny h wyzwa« i nierozwi¡zalny h problemów za zynamy panikowa¢, u»alamy si nad sob¡, narzekamy na okoli zno± i,
stawiamy zarzuty innym ludziom lub nawet Bogu, zaprzestajemy walki
i nastawiamy si na prze zekanie tej niesprzyjaj¡ ej sytua ji! Jak»e
wielki bª¡d popeªniamy, s¡dz¡ , »e teraz sytua ja jest tak zªa, »e ni
nie mo»na zrobi¢, jak tylko odstawi¢ sªu»b dla Pana i o zekiwa¢ na
lepszy obrót sprawy! Je±li jeste±my znie ierpliwieni, ulegamy zgorzknieniu, narzekamy na zmarnowany
biamy

zas i oskar»amy inny h, to

hy-

elu, rozmijamy si z wol¡ Bo»¡, marnujemy dan¡ nam ogromn¡

szans i nie speªniamy Bo»y h o zekiwa«.
Jaka» to tragedia widzie¢
albo nawet

zªowieka, który zmarnowaª szereg lat

aªe »y ie w o zekiwaniu na bardziej dogodne warunki, aby

o± zrobi¢ dla Pana, pod zas gdy przez

aªy ten

zas staª przed wspa-

niaªymi, danymi mu przez Boga okazjami, aby dla Niego pra owa¢
i odnie±¢ wspaniaªe zwy istwa! Trzeba tylko byªo w ty h niesprzyjaj¡ y h okoli zno± i h zoba zy¢ szans i podj¡¢ wyzwanie. To doty zy
ka»dego

hrze± ijanina. To doty zy

iebie i mnie tu i teraz.

Okoli zno± i, w jaki h teraz si znajdujesz, s¡ wspaniaª¡, dan¡

i

przez Boga szans¡, aby w ni h podj¡¢ pra  i walk, wyszkoli¢, uzbroi¢,
zahartowa¢ si i zwy i»y¢. W sªu»bie dla Pana nie ma sytua ji niesprzyjaj¡ y h, nie ma przeszkód nie do pokonania. Je±li takie widzimy,
to jeste±my w bªdzie, a bª¡d nasz wynika z tego, »e patrzymy na okoli zno± i i na swoje ograni zenia, zamiast na Pana i Jego wsze hmo .
| Teoretyzujesz, bo nie znasz mojej sytua ji. Gdyby± j¡ poznaª,
zoba zyªby± i uznaªby±, »e rze zywi± ie nie da si ni
tylko narzeka¢ i

zrobi¢. Mo»na

zeka¢.

| Tak my±laªo a mo»e nawet jesz ze my±li wielu z nas, ale kiedykolwiek tak my±limy, jeste±my w wielkim bªdzie. Caªy problem tkwi
w bªdnym sposobie naszego patrzenia. Jest to nasz problem subiektywny, bo w sªu»bie dla Pana nie ma problemów obiektywny h. S¡
tylko wspaniaªe okazje, które nale»y wykorzysta¢. Wspaniaªe wyzwania, które nale»y podj¡¢. To nasz wielki przywilej jako sªug i »oªnierzy
Chrystusa.
| Mo»e jak Hiob borykasz si z
iaªo i lekarze nie daj¡

i»k¡

horob¡, która to zy twoje

i »adnej nadziei? | To wspaniaªa okazja

owo nej i zna z¡ ej sªu»by dla Pana!
| Mo»e jeste±

hrze± ijank¡, »on¡ alkoholika, ktory doprowadziª

aªy dom do ruiny, tyranizuje dzie i i fizy znie maltretuje
To wspaniaªa okazja owo nej i zna z¡ ej sªu»by dla Pana!

iebie? |
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| Mo»e twój wspóªmaª»onek

ierpi na zaburzenia psy hi zne i

wymaga twojej nieprzerwanej opieki, tak »e nie mo»esz oddali¢ si ani
na pi¢ minut, tote» musiaªa± wy ofa¢ si z wszelkiej usªugi, nie mo»esz
bywa¢ nawet na nabo»e«stwa h i jeste± wi¹niem w swoim wªasnym
domu? | To wspaniaªa okazja owo nej i zna z¡ ej sªu»by dla Pana!
| Mo»e jak Dawid u iekasz tropiony przez obª¡kanego króla?
Mo»e prowadziªe± owo n¡ pra  dla Pana, ale

i od niej odsunito,

oskar»ono o herezj, odtr¡ ono, pomówiono i teraz traktuj¡

i jak

trdowatego albo jesz ze gorzej? | To wspaniaªa okazja owo nej i
zna z¡ ej sªu»by dla Pana!
| Mo»e zbudowaªe± pikny zbór, ale przyszedª jaki± Jeroboam,
zbuntowaª ludzi, wprowadziª zamieszanie, rozªamy i podziaªy, tak »e
teraz wal z¡ wszys y prze iwko wszystkim? | Ale» to wspaniaªa okazja owo nej i zna z¡ ej sªu»by dla Pana!
| Mo»e w twoim kraju zapanowaª ustrój totalitarny i

hrze± i-

janom zabroniono wszelkiej dziaªalno± i, a nawet s¡ prze±ladowani i
tpieni za swoje przekonania? | To wspaniaªa okazja owo nej i niezmiernie wa»nej sªu»by dla Pana!
| Mo»e znalazªe± si w wizieniu za gªoszenie ewngelii i teraz
jeste± bez zynny i

ierpisz szykany i zniewagi? | To wspaniaªa okazja

owo nej i zna z¡ ej sªu»by dla Pana!
| Mo»e . . . (W tym miejs u wstaw sobie krótk¡

harakterystyk

swojej wªasnej sytua ji i okoli zno± i, w jaki h si aktualnie znajdujesz). | To wspaniaªa okazja owo nej i zna z¡ ej sªu»by dla Pana!
A

o wedªug

iebie jest przeszkod¡, uniemo»liwiaj¡ ¡ podj ie

takiej sªu»by? To, »e inni

i nie szanuj¡? e nie mianowali

i pa-

storem ani biskupem? To, »e nie masz dostate znie peªnego konta
bankowego? To, »e nie tryskasz zdrowiem fizy znym? To, »e twoje
sªowa natrafiaj¡ na sprze iwy? To, »e za swoje

zyny jeste± pomawiany

i oskar»any? | Je±li widzisz takie albo jakiekolwiek inne przeszkody,
to jeste± w bªdzie. Bo w rze zywisto± i to,

o wydaje

i si bezsen-

sown¡ i niesprawiedliw¡ udrk¡, jest niezmiernie doniosªym elementem w wal e du howej o ostate zny triumf Królestwa Bo»ego.
Odrzu¢ wszelkie swoje wªasne wyobra»enia o tym, jak powinna by
wygl¡da¢ twoja sªu»ba i jakie miaªyby by¢ wokóª

iebie okoli zno± i.

Przypatrz si sobie i swojemu oto zeniu i zaak eptuj te realia, jakiekolwiek byªyby, jako twoj¡, dan¡

i przez Pana okazj do wspaniaªej

i owo nej sªu»by dla Niego. Je±li tak post¡pisz, powiesz Bogu ÿtak"
i staniesz na wyzna zonym
tego,

i przez Niego posterunku, do±wiad zysz

o powiedzieli±my na samym wstpie. Ust¡pi¡ wszelkie rozterki,

yj dla Pana teraz!
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wszelkie frustra je, zniknie po zu ie bezradno± i, bezsilno± i i znieh enia, a napeªnia¢

i za znie

oraz wiksza rado±¢ i po zu ie peª-

nej satysfak ji i zadowolenia.
Zmiana twojego subiektywnego podej± ia sprawi, »e swoj¡ sytua j zoba zysz w

aªkiem nowym ±wietle. Ogarnie

i nieopisana ra-

do±¢ z wspaniaªej perspektywy, jaka si przed tob¡ rozta za. I to bdzie
ju» twoim pierwszym zna z¡ ym zwy istwem dla Pana, po którym nastpowa¢ bd¡ dalsze, w miar jak Pan bdzie

i u zyª, przemieniaª,

uzbrajaª i wyposa»aª a» do momentu, kiedy staniesz na wysoko± i zadania i odniesiesz peªne zwy istwo nad twoj¡ konkretn¡ sytua j¡.
Nie rób sobie jednak wyobra»e«, jak ma wygl¡da¢ to zwy istwo,
poniewa» byªby± roz zarowany, gdyby okazaªo si, »e twoje wyobra»enia rozmijaj¡ si z Bo»ym planem. Rze z¡ najwa»niejsz¡ nie jest bowiem rozwi¡zanie twojego
bytowego, du howego

zy twoi h bliski h problemu zdrowotnego,

zy jakiegokolwiek innego. Rze z¡ najwa»niej-

sz¡ jest uwielbienie Boga, rozwój Jego Królestwa i wypeªnienie Jego
woli. Bardzo mo»liwe, »e Bóg bdzie uwielbiony poprzez rozwi¡zanie
problemu, ale nie musi tak by¢ zawsze.
U zestni zymy w tej wielowiekowej wal e Boga z szatanem, dobra
ze zªem, ±wiatªo± i z

iemno± i¡. Mamy przywilej kontynuowa¢ bitw,

któr¡ przed nami to zyª Hiob, Dawid, John Bunyan, Wat hman Nee
i niezli zone rzesze inny h naszy h wspóªbra i w wierze. Tego przede
wszystkim musimy by¢ ±wiadomi i do tego d¡»y¢. Dopiero na drugim
miejs u s¡ nasze do zesne,

z¡stkowe

ele jak odzyskanie zdrowia,

nawró enie bliskiej osoby, zbudowanie kwitn¡ ego zboru.
Jedno i drugie jest z sob¡ ± i±le powi¡zane, ale nie mo»emy tego
uto»samia¢. Li zni Bo»y zwy iz y osi¡gnli bowiem swoje
ele i

z¡stkowe

ieszyli si wspaniaª¡ Bo»¡ nagrod¡ jesz ze w »y iu do zesnym,

ale wielu inny h Bo»y h zwy iz ów zostaje nagrodzony h i uhonorowany h dopiero w wie zno± i. W ale nie zmniejsza to i h dorobku
le z wr z prze iwnie. Dlatego nie kon entrujmy si na

ela h do ze-

sny h. Domaganie si uhonorowania i nagrody w do zesno± i byªoby
bowiem oznak¡ pewnej naszej niedojrzaªo± i du howej. Pan

zsto na-

gradza obfi ie w sposób widzialny i wielu z nas bdzie tego do±wiadza¢, ale nie na tym powinni±my si skupia¢. Najwªa± iwszym naszym
motywem jest uwielbienie imienia Bo»ego, rozwój Jego Królestwa i
wypeªnienie Jego woli.
Podsumowaniem ty h rozwa»a« nie h bdzie proste i ªatwe do
zapamitania wezwanie: yj dla Pana teraz! Sªu» Panu teraz! Nie

ze-

kaj na dogodniejsze warunki. Zaak eptuj ka»de warunki jako wyzwa-
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nie, szans zwy istwa i uwielbienia Boga. To wprowadzi
wspaniaªego du howego suk esu, którego nikt i ni
nie

i na drog

nie bdzie w sta-

i odebra¢. Zosta« zwy iz ¡! Teraz!
J. K.

. . . zy Syn Czªowie zy znajdzie wiar na ziemi,
gdy przyjdzie?
k 18: 8
Alleluja! Znajdzie!
To wa»ne pytanie, które zadaª Jezus, z pewno± i¡ wielokrotnie w
i¡gu historii Ko± ioªa nurtowaªo ser a i umysªy Jego u zniów. Zwªaszza w ty h okresa h, kiedy ±wiat i jego wªadze podejmowaªy planowe,
na szerok¡ skal zakrojone dziaªania, zmierzaj¡ e do ÿostate znej"
likwida ji tej ÿzgubnej zarazy", za jak¡ uwa»ano szerz¡ e si

hrze-

± ija«stwo.
Tak byªo w pierwszy h wieka h, kiedy rozpa zliwie broniª si przed
zburzeniem stary, poga«ski porz¡dek ±wiata, krzy»uj¡

i u±mier aj¡

w ró»noraki sposób u zniów Cie±li z Nazaretu | tego nowego Króla,
który w zwy iskim po hodzie zdobywaª ludzkie ser a. Tak byªo te»
w

i¡gu wielu pó¹niejszy h wieków, kiedy

i u zniowie, który h ser a

niepodzielnie nale»aªy do tego Króla, ginli na stosa h, u±mier ani
przez bezduszny, nieludzki system du howej przemo y, podaj¡ y si
za

hrze± ija«ski.
Mimo tego wszystkiego przez

aªe te burzliwe dzieje wiara, za-

sadzona na ziemi przez Syna Czªowie zego i podtrzymywana przez
dziaªanie Jego Du ha, prze hodziªa zwy isko wszystkie te próby i
dotrwaªa a» do naszy h

zasów. Zgodnie z zapowiedzi¡ Króla, bramy

piekielne nie przemogªy Jego Ko± ioªa. Dzisiaj on »yje i rozwija si,
zdobywaj¡

jak zawsze ser a ludzi dla tego niewidzialnego Króla.

Jednak nie jest to jesz ze peªna odpowied¹ na zadane przez Jezusa pytanie, poniewa» On jesz ze nie przyszedª. Walka nie dobiegªa
jesz ze ko« a. Bramy piekielne nie zªo»yªy jesz ze broni i nie ustaj¡ w
wysiªka h znisz zenia tego du howego Królestwa. Bitwa o wiar nadal
si to zy. Jaka jest wi

aktualna sytua ja w tej bitwie? Sªyszymy ró»ne

opinie. Niektórzy mówi¡, »e wiary jest na ±wie ie

oraz mniej.

Niedawno zako« zyª si u nas okres rz¡dów kolejnej ideologii,
stawiaj¡ ej sobie za

el wykorzenienie Chrystusowej wiary. Starsi z

nas pamitaj¡ szykany z tym zwi¡zane, usiln¡ propagand ateizmu i
przymusow¡ indoktryna j, a tak»e na±miewanie si z wiary i z wierz¡y h jako

iemniaków, nierozgarnity h i za ofany h. Ani ±ladu wiary

Alleluja! Znajdzie!
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nie mogªo si pojawi¢ w ±rodka h przekazu, a nawet na melodie pie±ni

hrze± ija«ski h ±piewano pie±ni, wyszydzaj¡ e wiar. Patrz¡

dziesi¡tki lat ty h wysiªków i widz¡

na

i h skutki, mo»na byªo doj±¢ do

wniosku, »e iskierka wiary ju» ledwie tli i »e jest tylko kwesti¡

zasu,

kiedy ostate znie zga±nie.
Tak jednak nie byªo i w ko« u upadªa nie wiara, le z ta bezbo»na
ideologia, pod zas gdy wiara »yje nadal i kro zy naprzód. Istnieje aktualnie wiele taki h miejs , gdzie panuj¡ y ustrój totalitarny d¡»y przemo ¡ do wykorzenienia wiary, jednak z reguªy skutki s¡ odwrotne do
zamierzony h. Mimo szykan i prze±ladowa«, a mo»e

z± iowo tak»e

dziki nim, Ko± ióª dynami znie rozwija si. Poselstwo Ewangelii podbija ser a i Król Jezus zyskuje

oraz to nowy h poddany h, zwi¡zany h

z Nim miªo± i¡ nieznisz zaln¡.
Dowodzi to, »e Ewangelia jest mo ¡ niepokonan¡. Jej siªa przebi ia bierze si po pierwsze st¡d, »e niesie ona przesªanie, zdolne
zaspokoi¢ najgªbsze potrzeby ka»dej istoty ludzkiej, który h nie zaspokaja do ko« a »adna inna ideologia ani religia. Sªowo Bo»e jest
»ywym

hlebem, który sy i, a którego brak doprowadza »y ie ludzkie

do ruiny. Po drugie, zwiastowaniu Ewangelii towarzyszy nadnaturalne
dziaªanie Du ha witego,

o sprawia, »e wysiªki jej prze iwników nie

maj¡ »adny h szans powodzenia.
Fakty dowodz¡ ponadto wyra¹nie, »e wiara oparta na Ewangelii
góruje nad wszystkimi innymi ideologiami i religiami. Kiedykolwiek
do hodzi do swobodnej, u z iwej, rze zowej, merytory znej wymiany
midzy

hrze± ijanami a lud¹mi inny h przekona«, zwy i»a wiara i

ser a ludzkie zdobywane s¡ dla Chrystusa. To wªa±nie jest powodem,
dla którego inne ideologie i religie nie mog¡ sobie pozwoli¢ na pozostawienie

hrze± ijanom swobody dzielenia si swoj¡ wiar¡. W tej

sytua ji systemy totalitarne musz¡ si wi

u ieka¢ do nieu z iwej kon-

fronta ji. Musz¡ siª¡ eliminowa¢ i ograni za¢ wpªywy
przez ukrywanie i zatajanie prawdy, zmuszanie

hrze± ija«skie

hrze± ijan do mil ze-

nia, izolowanie i h od reszty spoªe ze«stwa lub po prostu przez próby
i h ekstermina ji.
Jednak wiara

hrze± ija«ska zwy i»a w konfronta ji z innymi ide-

ologiami i religiami nawet wtedy, gdy by ie
ogromnymi kosztami, a wyrze zenie si

hrze± ijaninem wi¡»e si z

hrze± ija«stwa ozna za wiel-

kie przywileje. Dowodz¡ tego li zne ±wiade twa nawró e« w kraja h
totalitarny h. (Caªy szereg taki h nawró e« i »y ia

hrze± ija«skiego

w warunka h prze±ladowa« opisuje ksi¡»ka wydana przez organizaj ÿGªos M zenników" pt. ÿPªomienne ser a". Ksi¡»ka ta ukazaªa
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si wªa±nie w jzyku polskim. Namiary podane s¡ na ostatniej stronie
niniejszego numeru.)
Trzeba podkre±li¢, »e jest to prawd¡ tylko w odniesieniu do autenty znego

hrze± ija«stwa, opartego na prawdzie Ewangelii i wspartego

mo ¡ Du ha witego,

o zapewnia wysok¡ jako±¢ »y ia po hodzenia

niebia«skiego we wszystki h jego aspekta h. Chrze± ija«stwo pozorne,
pozbawione ty h

e h, nie speªnia swojego zadania, jest sol¡ zwietrzaª¡

i w konfronta ji z innymi ideologiami i religiami

zsto ulega i h wpªy-

wom. To tªuma zy suk esy faszyzmu i komunizmu w spoªe ze«stwa h
uwa»any h za

hrze± ija«skie, to jest te» wyja±nieniem fenomenu po-

jawiania si w wolnym ÿ hrze± ija«skim" ±wie ie me zetów, ±wi¡ty«
buddyjski h, fas yna ji magi¡ i ws hodnimi praktykami, powstawania
kultów satanisty zny h itp.
Ina zej mówi¡ ,

hrze± ija«stwo i wiara s¡ niezwy i»one, ale do-

ty zy to tylko prawdziwego, autenty znego

hrze± ija«stwa i prawdzi-

wej, biblijnej wiary. Niezmiernie radosnym faktem jest aktualnie to, »e
takie autenty zne, zwy iskie

hrze± ija«stwo nabraªo rozpdu i roz-

wija si dynami znie na kontynenta h trady yjnie ÿpoga«ski h" jak
Afryka i Azja, a tak»e w formalnie

hrze± ija«skiej Amery e Poªu-

dniowej, zdominowanej jednak przez wierzenia i praktyki poga«skie.
Wiara Chrystusowa na tamty h obszara h mimo prze±ladowa« to zy
zwy isk¡ walk z tamtejszymi ideologiami i religiami, odnosz¡

o-

raz bardziej wido zne i zna z¡ e rezultaty.
W

z± i ±wiata natomiast trady yjnie

hrze± ija«skiej, tzn. w Eu-

ropie, Amery e Póªno nej i Australii wida¢ wyra¹nie kryzys tego trady yjnego

hrze± ija«stwa, pozbawionego autentyzmu i mo y Bo»ej.

Podupada ono pod naporem sekularyzmu i materializmu z jednej
strony, a poga«ski h form du howo± i z drugiej. Autenty zni, du howi
hrze± ijanie musz¡ tutaj zmaga¢ si zarówno ze skostniaªymi, pozbawionymi Du ha, prawdy i mo y posta iami pozornego

hrze± ija«stwa,

jak i z produktami i h rozpadu. Aktualne jest tutaj zatem zarówno hasªo odnowy, jak i hasªo nowej ewangeliza ji. To pierwsze w odniesieniu
do ty h, którzy uwa»aj¡ si za

hrze± ijan, a to drugie do ty h, którzy

nigdy nimi nie byli.
Ta trady yjnie

hrze± ija«ska

z±¢ ±wiata stanªa na dziejowym

rozdro»u. Bªogosªawie«stwa wynikaj¡ e z posªusze«stwa Ewangelii zaowo owaªy tutaj w przeszªo± i takimi wspaniaªymi osi¡gni iami jak
wysoki poziom kultury, niebywaªy rozkwit nauki i wiedzy, rozwój
uprzemysªowienia i te hnologii, dobrobyt materialny, wolno±¢ osobista, porz¡dek i ªad spoªe zny. Wraz z odej± iem od

hrze± ija«ski h

Alleluja! Znajdzie!
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korzeni rozmyte zostaªo podªo»e, fundament tej

ywiliza ji. Na sku-

tek tego zawisªo nad ni¡ widmo upadku. Ostatnie niepokoj¡ e oznaki
jak klski »ywioªowe, epidemie, ataki terrorysty zne

zy zaªamania

spoªe zne i gospodar ze nie s¡ kar¡ Bo»¡, le z nieuniknionymi rezultatami porzu enia wªa± iwy h, ewangeli zny h norm postpowania
w »y iu spoªe znym, w eduka ji, kulturze, polity e i w wielu inny h
dziedzina h.
yjemy zatem na terenie, gdzie sytua ja du howa jest trudna i
skomplikowana. Nie tak ªatwo bdzie nam osi¡gn¡¢ takie same sukesy, jak

hrze± ijanom w niektóry h kraja h Afryki

zy Azji. Ale jest

bardzo dobra i radosna wiadomo±¢: Jezus Chrystus, Jego prawda, Jego
Du h i Jego mo

s¡ takie same w zoraj, dzi± i na wieki. S¡ takie same

w Afry e, Azji, Amery e, Australii i Europie. Nasza wiara oparta na
Sªowie Bo»ym i mo y Du ha jest równie warto± iowa
geryj zyków

o wiara Ni-

zy Chi« zyków i ma tak¡ sam¡ siª przebi ia. Nie brak

nam te» »adnego daru ªaski, zdobytego dla nas przez Jezusa Chrystusa
w Jego odkupie« zym dziele. Mamy wi

wszelkie ±rodki, aby tak»e

i nasz bój wiary byª zwy iski.
Walka poto zy si zatem jesz ze przez pewien

zas. Nadal obser-

wowa¢ bdziemy, jak nasi bra ia i siostry gin¡ za wiar z rki totalitarny h rz¡dów, które uwa»aj¡ i h za dywersantów ideologi zny h,
nasªany h przez ob ¡ kultur. Nadal bdziemy te» zapewne ±wiadkami erozji i podupadania naszej za hodniej

ywiliza ji, a mo»e na-

wet barbarzy«skiego zdzi zenia oby zajów na skutek upadku norm
moralny h. Jednak pod zas tego wszystkiego drogo enna wiara Syna
Bo»ego, pal¡ a si w ser a h Jego wierny h u zniów, kro zy¢ bdzie
naprzód i odnosi¢

oraz to nowe zwy istwa.

Alleluja! Syn Czªowie zy z

aª¡ pewno± i¡ znajdzie wiar na ziemi,

gdy przyjdzie! Nie znie h aj si, patrz¡

na pewne

lowe, pozorne pora»ki. Nie ulegaj te» pani e, widz¡

z¡stkowe,

hwi-

gro¹ne w skut-

ka h i gro»¡ e zgubnymi konsekwen jami wydarzenia. Bdzie i h zapewne

oraz wi ej. Ale wszystko to jest pod peªn¡ Bo»¡ kontrol¡.

Jego plan realizuje si z doskonaª¡ pre yzj¡. Przyszªo±¢ nale»y do
Chrystusa i Jego ludu. Wiara nasza zwy i»a ±wiat i w ostate znym
rezulta ie mo

Bo»a zatriumfuje i wyzwoli ludzko±¢ z wszelkiego zªa.

Chrystus zwy i»y, opanuje ten

aªy

haos i nastanie Jego utsknione

Królestwo sprawiedliwo± i i pokoju. Jak to dobrze ju» teraz nale»e¢
do Niego i w drogo ennej, zwy iskiej wierze wspóªdziaªa¢ z Nim i
przy zynia¢ si do Jego ostate znego triumfu!
J. K.
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Modlitwa, modlitwa, modlitwa

Panie, nau z nas modli¢ si

k 1:11

Modlitwa to jeden z najistotniejszy h tematów w±ród ty h ludzi,
dla który h Bóg jest rze zywisto± i¡ i

zynnikiem li z¡ ym si w i h »y-

iu. Powiedziano ju» na jej temat bardzo wiele. Istniej¡ li zne ksi¡»ki,
jesz ze li zniejsze opra owania i niezli zone artykuªy. Prawie nie sposób powiedzie¢ ju» na temat modlitwy

o± nowego. A jednak powra a-

nie do tego tematu staje si raz po raz nagl¡ ¡ potrzeb¡, a to dlatego,
»e od jako± i modlitwy ludu Bo»ego zale»y niezmiernie wiele, za± jej
zaniedbywanie powoduje nieobli zalne straty.
y ie

hrze± ija«skie to nie »y ie duszewne le z »y ie du howe.

To zy si i rozwija nie na poziomie ludzkiej duszy
emo ji, le z na poziomie du ha,

zyli intelektu i

zyli tej najgªbszej warstwy naszego

jestestwa, zdolnej do kontaktowania si z ±wiatem du howym, w którym mieszka Bóg. O zywi± ie, »e ró»ne nas

hrze± ijan dziaªania maj¡

potem miejs e na poziomie duszy, a nawet w sferze fizy znej, ale i h
¹ródªem musi by¢ to,

o du howe. Je±li nasze wysiªki nie rodz¡ si i

nie maj¡ mo nego osadzenia w tym,

o du howe, to s¡ tylko tanimi

namiastkami i i h rezultaty bd¡ marnej jako± i.
Dlatego

h ¡

tworzy¢ rze zy najbardziej warto± iowe i

h ¡ , aby

Bóg z nami wspóªdziaªaª, musimy doªo»y¢ wszelki h stara« i usilnie zabiega¢ o to, aby prowadzi¢ »y ie modlitewne na wysokim poziomie.
Musi ono by¢ autenty znym i systematy znym kontaktem z Bogiem,
w którym ma miejs e przepªyw du howy h dóbr do naszego »y ia.
Z pewno± i¡ nie osi¡gniemy takiego przepªywu przez po±pieszne, rutynowe, kilkuminutowe zwy zajowe modlitwy, doty z¡ e spraw bie»¡ y h, nie mówi¡

ju» o bezmy±lnym powtarzaniu wyu zony h na

pami¢ pa iorków.
Je±li wi

h emy sªu»y¢ Bogu w sposób du howy, musimy regu-

larnie i wytrwale po±wi a¢ zna zn¡ ilo±¢

zasu na przebywanie przed

obli zem Bo»ym, zanim usunite zostan¡ ró»ne przeszkody, które oddzielaj¡ nas od Boga i zanim za zniemy by¢ ±wiadomi tego przepªywu
du howy h dóbr. Do przeszkód ty h nale»¡ takie jak nie wyznane i
nie opusz zone do ko« a grze hy, zªe rela je z innymi lud¹mi, brak
przeba zenia, niewªa± iwe motywy dziaªania, bªdne podej± ie lub zrozumienie wielu spraw i wiele inny h.
Wiele z ty h przeszkód jeste±my w stanie usun¡¢ sami, bd¡
sz zerymi przed samymi sob¡ i przed Bogiem oraz posªusznymi Jego
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Sªowu, jednak pozostanie pewna li zba taki h, z który h nie zdajemy
sobie sprawy, a które w o za h Bo»y h nas dyskwalifikuj¡. Sami sobie
z tym nie poradzimy, nie musi nas to jednak martwi¢, gdy» wszystkimi
takimi przeszkodami w nas zajmie si Bóg. Ale zrobi to tylko pod
warunkiem, »e usilnie o to zabiegamy w modlitwie. Je±li nie prowadzimy solidnego »y ia modlitewnego, pozostawa¢ bdziemy lud¹mi w
Bo»y h o za h nieokrzesanymi i niezdatnymi do Jego sªu»by nawet
przez

aªe »y ie.

Przystpuj¡

do systematy znego stawania przed Bogiem, naj-

pierw bdziemy musieli opanowa¢ swoje

iaªo

zyli pokona¢ jego opór,

a nastpnie tak»e dusz, gdy» nasze my±li maj¡ skªonno±¢ nieustannego rozbiegania si i od i¡gania nas od skupienia na modlitwie. Pomaga w tym modlenie si sªowami,

o najmniej szeptem, gdy» w ten

sposób najªatwiej zmusimy nasz umysª do wspóªdziaªania i przeszkodzimy my±lom w i h odlota h. W trak ie naszego przebijania si do
kontaktu z Bogiem napotkamy zapewne inne jesz ze przeszkody, zawsze jednak pozostaje nam to proste rozwi¡zanie w posta i modlitwy:
ÿPanie, nau z nas modli¢ si!" A On niew¡tpliwie wie, jak to zrobi¢
i

htnie to zrobi.
Pierwszym rezultatem naszego stawania przed obli zem Bo»ym

w modlitwie jest wi

nasza wªasna przemiana. Pierwszymi i bardzo

wa»nymi dobrami du howymi, odbieranymi przez nas od Boga, bd¡
zmiany w naszej osobowo± i, sposobie my±lenia, patrzenia na wiele
spraw, wypowiadania si i postpowania. Nie my±l, »e u

iebie bdzie

tego niewiele i Bóg szybko si z tym upora. Bdzie tego

aªa góra,

tak »e nieraz przerazisz si, zoba zywszy w Bo»ym ±wietle samego siebie i swoje

e hy, bdzie te» to trwaªo dªugo, przez

aªe lata. Ale jest

to wspaniaªy i niezmiernie zna z¡ y pro es, gdy» dziki niemu
wiek staje si du howy
i

zyna h nie bod¹ ami

zªo-

zyli kieruj¡ y si w swoi h my±la h, sªowa h
ielesnymi ani duszewnymi, le z du howymi.

Ro±nie jego wiara i stopniowo upodabnia si do Chrystusa.
Dopiero po pewnym

zasie du howe doznania nabieraj¡ nowej ja-

ko± i. Mog¡ pojawi¢ si konkretne wskazówki doty z¡ e postpowania
w konkretny h sprawa h, mo»emy te» otrzyma¢ od Boga proro twa,
widzenia lub inne elementy du howego obdarowania, przezna zone
dla nas jako wyty zne i pomo

w prowadzonej przez nas posªudze. S¡

to rze zy niezmiernie istotne dla du howego poziomu Ko± ioªa, za±
i h brak lub,

o gorsza, i h imitowanie mimo braku autenty znego

kontaktu z Bogiem wyrz¡dza ogromne szkody.
Po ty h kilku podstawowy h stwierdzenia h zastanówmy si, jak
wygl¡da »y ie modlitewne w naszym oto zeniu. Daje si zauwa»y¢, »e
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w zwiastowaniu tematowi modlitwy po±wi ana jest nale»yta uwaga.
Odnosi si natomiast wra»enie, »e zborowe »y ie modlitewne

zsto

pozostawia wiele do »y zenia. Nie widzimy o zywi± ie, jak wygl¡da
prywatne »y ie modlitewne ka»dego z nas, ale widzimy jego skutki w
posta i modlitw na spotkania h modlitewny h. Bardzo

zsto jest nie-

stety tak, »e pomodli si prowadz¡ y, dwó h lub trze h pra owników
zboru i jesz ze kilka osób, które zawsze to robi¡, po

zym nastpuj¡

raz dªu»sze przerwy, a» w ko« u z ulg¡ przyjmujemy konie

o-

modlitwy.

Warto zrobi¢ pewne porównanie. Przyje»d»aj¡ do nas go± ie z
Ukrainy, a tak»e nasi wierni bywaj¡

zasem w zbora h na Ukrainie.

Naszym go± iom wiele si u nas podoba, ale je±li

hodzi o nasze mo-

dlitwy, wol¡ ra zej si nie wypowiada¢. Odnosz¡ wra»enie, »e pod
tym wzgldem jest u nas sªabiutko. To samo wynika z rela ji ty h
spo±ród nas, którzy obserwowali tamtejsze modlitwy. To z¡ si one
dowolnie dªugo (nawet godzin lub dwie) z niesªabn¡ ym nat»eniem.
Jesz ze przed rozpo z iem spotkania ludzie zaraz po wej± iu spontani znie skupiaj¡ si w maªe grupki, aby si modli¢. Chwile wolne
od inny h zaj¢ wykorzystuj¡ na modlitw. Po prostu s¡ rozmodleni,
przebili si jakby poprzez barier swojej duszewno± i do sfery du ha,
dziki

zemu prawie stale przebywaj¡ blisko Boga, tote» w dowolnym

zasie bardzo ªatwo i szybko potrafi¡ pogr¡»y¢ si w usilnej modlitwie i trwanie w niej dowolnie dªugo nie jest dla ni h u i¡»liwe, le z
atrak yjne i od±wie»aj¡ e.
Te dwa rodzaje za howa« pozwalaj¡ okre±li¢, »e w jednym przypadku

hodzi o ludzi, dla który h modlitwa jest jakby tro h u i¡»liwa

zy kªopotliwa, w drugim za± o ty h, dla który h jest ona

zym± bardzo

istotnym i niezbdnym. Niew¡tpliwie w tle ty h wido zny h ró»ni

jest

ró»ny poziom prywatnego »y ia modlitewnego w doma h. Dla jedny h
modlitwa pozostaje

i¡gle jesz ze tylko trudnym obowi¡zkiem, pod-

zas gdy dla inny h staªa si ju» i h potrzeb¡, a nawet przyjemno± i¡.
A to niestety rzutuje te» na

aªy poziom du howo± i,

w ilo± i ewidentny h Bo»y h ingeren ji jak mo

o przejawia si

zwiastowanego Sªowa,

nawró enia, proro twa, uzdrowienia i wiele inny h, a» po sporady zne
wzbudzenia z martwy h.
W tym kontek± ie niektórzy zwra aj¡ uwag na to, »e na Ws hodzie warunki »y ia zmuszaj¡ ludzi do usilnego woªania do Boga,

o

sprzyja gªbi »y ia modlitewnego, pod zas gdy nasz wzgldny dobrobyt nas jakby usypia. Inni wskazuj¡ na to, »e Polska jest obszarem, na
którym mo e du howe stawiaj¡ sz zególnie silny opór,

o powoduje, »e

jeste±my jakby w du howej zapa± i. Ma to swoje przy zyny kulturowe,
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history zne i zapewne jesz ze inne. Mo»e mamy jak¡± inn¡ mentalno±¢. By¢ mo»e za ten stan odpowiedzialne s¡ jesz ze inne

zynniki.

Wszystko to jest by¢ mo»e w jakim± stopniu prawdziwe, ale »adna
z ty h okoli zno± i nas nie usprawiedliwia. Bo
warunka h i

ho¢ »yjemy w inny h

ho¢ jeste±my inni, taki sam jest nasz Bóg, takie same s¡

Jego wymagania i takie same s¡ Jego du howe zasoby dla Jego ludu.
Niewy zerpane i w peªni wystar zaj¡ e, aby mó
»y ia i

»y¢ peªni¡ du howego

ieszy¢ si peªni¡ Jego obe no± i i mo y. To,

indziej, mo»e i

o

zyni On gdzie

h e u zyni¢ tak»e u nas.

Bra ie i siostro, je±li od dªu»szego ju»

zasu usilnie si modlisz,

to z pewno± i¡ od zuwasz i masz tego ±wiadomo±¢, »e ten wspaniaªy
pro es Bo»ej pra y nad tob¡ i poprzez

iebie ju» przebiega i przynosi

oraz bardziej wido zne rezultaty. Nie znie h aj si tym, »e nie s¡ one
jesz ze na miar twoi h pragnie« ani na miar potrzeb, które

i ota-

zaj¡. Stawaj przed Bogiem nadal wytrwale, gdy» pro es ten posuwa si
naprzód i ka»dy dzie« zbli»a nas do pot»nego du howego przeªomu.
Bywa tak, »e po dªu»szej modlitwie, w której Bóg wspaniale nas
dotykaª,

zujemy si bardzo sz z±liwi, gdy» jej skutki s¡ dla nas nie-

w¡tpliwe. Innym razem jednak zdarza si, »e modl¡

si tak samo

dªugo i tak samo usilnie, nie mamy takiego od zu ia. Wydaje nam
si nawet, »e byª to

zas stra ony, »e nie udaªo nam si dotrze¢ do

Boga ani Go poruszy¢. Ale tak nie jest. To prawda, »e ta druga modlitwa bezpo±rednio nie byªa dla nas takim wspar iem i za ht¡, jak ta
pierwsza, ale nie umniejsza to jej zna zenia. Bo ka»da audien ja przed
obli zem Bo»ym nas du howo uboga a i ka»da nasza pro±ba zostaje
przyjta, ma zna zenie i przy zynia si do zwy istwa w to z¡ ej si
wal e du howej.
Cho ia» wi

h ieliby±my ju» widzie¢ o zywiste oznaki przeªomu,

nie pozwólmy si znie h i¢ i h

hwilowym jesz ze brakiem. Wa»ne

jest trwa¢ w modlitwie i we wierze, gdy» wtedy ostate zny rezultat
jest zapewniony. Czas pra uje na nasz¡ korzy±¢. Czasza przed tronem
Bo»ym wypeªnia si bez przerwy i bdziemy widzie¢

oraz wi ej re-

zultatów. Pro es naszej przemiany postpuje naprzód i poziom naszej
du howo± i wzrasta.
A ty, bra ie i siostro, je±li jesz ze nie prowadzisz osobistego, systematy znego, intensywnego »y ia modlitewnego, to nie bój si wej±¢
na t drog. To wprawdzie nie jest ªatwy obowi¡zek, le z jest to tak»e
niesamowity przywilej, mó

wspóªdziaªa¢ z Wªad ¡ wsze h±wiata w wy-

peªnianiu Jego planu i odbiera¢ za to od Niego wspaniaªe du howe
dobra, a w przyszªo± i wie zn¡, królewsk¡ nagrod.
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Dopisaªem po tyle, podpisaªem si i udaªem si na spo zynek z
tym zamiarem, »e nastpnego dnia nanios drobne poprawki i artykuª bdzie gotowy. W no y jednak miaªem sen o wyra¹nie proro zym
zna zeniu, którego sens du howy i zwi¡zek z tematem modlitwy i tym
artykuªem nie trudno mi byªo zrozumie¢. Dlatego

zuj si zobowi¡-

zany do nastpuj¡ ego uzupeªnienia.
Chodzi o to, »e takie intensywne »y ie modlitewne nie jest »adn¡
op j¡, a jego prowadzenie nie ±wiad zy w ale o jakiej± sz zególnej
du howo± i, gdy» ± isªa, intymna rela ja z Bogiem jest Bo»ym standardem dla ka»dego dzie ka Bo»ego. Dzie¢mi Bo»ymi s¡ bowiem
który h prowadzi Du h Bo»y (Rz 8:14). Je±li wi

i,

nie mamy takiej

gªbokiej rela ji z Bogiem, to jeste±my w Jego szkole sªabeuszami, a w
Jego armii misem armatnim. Wtedy ani nie speªnimy Bo»ego posªanni twa w stosunku do naszego oto zenia, ani te» sami nie ostaniemy
si w obli zu nad hodz¡ y h kataklizmów
Ka»dy

zasu ostate znego.

hrze± ijanin ma niezbdny poten jaª w posta i

zasu i siª,

który mo»e i konie znie powinien po±wi i¢ na zbudowanie swojej
mo nej i trwaªej du howej rela ji z Bogiem. Je±li zamiast na modlitw
poten jaª ten roztrwonimy na inne, mniej wa»ne
to nasze »y ie

ele lub na rozrywki,

hrze± ija«skie stanie si ruin¡. (Prz 6:9{11; 24:33{34).

Je±li spojrzymy na spraw w takim ±wietle, to od razu wida¢,
»e nasze braki w jako± i »y ia modlitewnego, o który h byªa mowa,
s¡ spraw¡ ogromnej wagi, gro»¡ ¡ tragi znymi skutkami,

zego nie

wolno nam bagatelizowa¢. Tym bardziej aktualne i nagl¡ e staje si
wi

wezwanie, by w peªni skorzysta¢ z istniej¡ y h du howy h mo»-

liwo± i i usilnie d¡»y¢ do tego, by »y¢ z Bogiem w osobistej, ± isªej
du howej wizi.
J. K.

Jak rozpoznawa¢ prawd?

Rzekª do niego Piªat: Co to jest prawda?
J 18:38
W

odziennym »y iu, a tak»e w rela ja h zwi¡zany h z nasz¡ wiar¡

jeste±my bardzo

zsto ±wiadkami ± ierania si ró»ny h pogl¡dów, w

sprawa h zarówno drobny h, jak i bardzo wa»ny h. Czsto temu ± ieraniu towarzysz¡ gwaªtowne emo je, wywoªane tym, »e obie strony
przekonane s¡ o tym, i» staj¡ w obronie prawdy. Inspira ji do napisania tego krótkiego rozwa»ania dostar zyª kontakt z pewnym

zªowie-

kiem, który w li± ie peªnym jadu, wrogo± i i pogró»ek oskar»yª mnie
midzy innymi o to, »e my±l, i» mam stupro entow¡ prawd.

Jak rozpoznawa¢ prawd?
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Nigdy nie uwa»aªem, »e znam stupro entow¡ prawd. Wiem, »e
zsto si myl i »e wszelkie moje poznanie jest

z¡stkowe. Nieraz ju»

to podkre±laªem. Za ito±¢ wspomnianego listu wskazywaªaby ra zej
na to, »e to jego autor ulegª mylnemu przekonaniu, i» broni stuproentowej prawdy. Potwierdziª to dalszy kontakt z nim, kiedy okazaªo
si, »e odrzu a wszelkie biblijne argumenty, uzasadniaj¡
nie pozwoli sobie wypra¢ mózgu, i zarzu aj¡

to tym, »e

mi, »e postpuj jak

diabeª, który rzu aª w Jezusa wersetami z Biblii.
Jak to dobrze, »e Bóg we wszystkim wspóªdziaªa z nami dla naszego dobra. Ta wymiana zda« skªoniªa mnie do zastanowienia si
nad spraw¡ kryterium, wedªug którego w sprawa h du howy h mo»na
i nale»y rozpoznawa¢ prawd i odró»nia¢ j¡ od faªszu. Ol±niªo mnie
bardzo proste, bardzo o zywiste biblijne rozwi¡zanie tej kwestii, z którym

h  si tutaj podzieli¢ i przypomnie¢ je.
Piªat zadaª Jezusowi pytanie: ÿCo to jest prawda?", ale nie

kaj¡

ze-

na Jego odpowied¹ zaj¡ª si swoimi sprawami. To byª jego bª¡d,

który

zsto popeªniamy tak»e i my. Zamiast o zekiwa¢ na odpowied¹

Jezusa i wsªu ha¢ si w ni¡, prze hodzimy do wªasny h spraw, na skutek

zego nie otrzymujemy odpowiedzi na tak wa»ne pytanie.
| A jak na to pytanie odpowiada Jezus? | Mówi On po pro-

stu: ÿJa jestem droga i prawda, i »ywot" (J 14:6). To zdanie Mesjasza
jest klu zem do du howej prawdy i jej bezbªdnego rozpoznawania.
Po pierwsze wynika z niego, »e prawda to nie tylko jakie± poj ie z
dziedziny logiki, le z

o± daleko wi ej. Prawd¡ jest nie jaka± teza

zy zbiór tez, le z Bo»a, peªn¡ i ostate zn¡ prawd¡ w ka»dej sprawie
du howej jest Osoba. Jest ni¡ Syn Bo»y Jezus Chrystus.
| Ale» to bardzo abstrak yjna i nieprzydatna do

elów prakty z-

ny h defini ja prawdy. Jak»e mo»na j¡ stosowa¢ w mnóstwie ró»ny h
konkretny h w¡tpliwo± i i spraw sporny h? | Mo»na i to zna znie
bardziej skute znie ni» jakiekolwiek narzdzia logiki takie jak pewniki, tezy, defini je i wiele inny h. Po prostu: Jeste± tak bliski
leki od prawdy, jak bliski

tyle prawdy, ile jest w tobie Chrystusa. Wypªywa z
ile wypªywa z

zy da-

zy daleki jeste± od Chrystusa. Jest w tobie
iebie tyle prawdy,

iebie Chrystusa i Jego »y ia. Idziesz drog¡ prawdy, je±li

drog¡, któr¡ idziesz, jest Jezus.
Ta biblijna defini ja jest

aªkiem obiektywna. Nie ma w niej »ad-

nej niepewno± i, zwi¡zanej z

z¡stkowo± i¡ i subiektywizmem naszego

ludzkiego poznania. Mo»emy si jej trzyma¢ z peªnym zaufaniem i we
wszystki h okoli zno± ia h. Temu kryterium podlegaj¡ wszys y ludzie
i wszystkie i h twierdzenia doty z¡ e spraw du howy h.
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Nie zna zy to jednak, »e przy pomo y tej defini ji zawsze ustalimy absolutn¡ prawd i uwolnimy si od ograni ze« naszego poznania. Bowiem tak»e ka»dy z nas podlega tej defini ji. Prawd ustalimy i
poznamy tylko w tym stopniu, w jakim znamy Chrystusa i w jakim jest
On uksztaªtowany w nas. Dlatego
w hodzi¢ musimy
Prze hodz¡

h ¡

umie¢ rozpoznawa¢ prawd,

oraz gªbiej w Chrystusa i Jego »y ie.
do prakty znego zastosowania: Ch ¡

si upewni¢,

zy zajmowane przeze mnie stanowisko w jakiej± sprawie jest sªuszne,
zy te» nie, powinienem bada¢ nie tyle kwestie logi zne i fakty zne
danej sytua ji, le z w pierwszej kolejno± i to,
wypªywa z »y ia, którym jest Chrystus i
z Jego drog¡, Jego
Staj¡

zy to moje stanowisko

zy jest ono

aªkowi ie zgodne

harakterem i Jego Sªowem.

w obli zu jakiego± sporu, który to z¡ z sob¡ dwie skªó-

one strony, nie powinienem analizowa¢ i h ra ji i argumentów, le z w
pierwszej kolejno± i zada¢ sobie pytanie, ile w postawie ka»dej ze stron
jest Chrystusa. Czsto mo»e by¢ bowiem tak, »e argumenty zdaj¡ si
przemawia¢ za któr¡± ze stron, ale jej postawa jest w ra»¡ ej sprze zno± i z elementarnymi

e hami

harakteru Chrystusa.

Wierz, »e stosowanie tego kryterium mo»e by¢ dla naszy h stosunków z innymi lud¹mi bardzo przydatne. Patrz¡
k¡tem, widz

wste z pod tym

aªe mnóstwo spraw, w który h po mojej stronie byªy

pewne ra je, ale moja postawa byªa zupeªnie sprze zna z postaw¡, jak¡
zaj¡ªby Chrystus. Podobny h sytua ji tak»e i dzisiaj mo»emy widzie¢
wokóª siebie

aªe kro ie. Ludzie s¡dz¡, »e znaj¡ prawd i broni¡ jej

zawzi ie, ale prawie zupeªnie pozbawieni s¡ Chrystusa, nie id¡ Jego
drog¡ i nie ma w ni h Jego »y ia. Dlatego i h stawanie w obronie
rzekomej prawdy przynosi wi ej szkody ni» po»ytku.
Przykªadowo, kiedy ludzie wierz¡ y swoimi sªowami wywoªuj¡ wra»enie bardzo du howy h, a przy tym maj¡ skªonno±¢ do kªótliwo± i
i nieustpliwo± i, os¡dzaj¡ inny h, wtr¡ aj¡ si w nie swoje sprawy
lub przejawiaj¡ jakie± inne oznaki

ielesno± i, ±wiad zy to o tym, »e

Chrystus nie zostaª jesz ze w ni h uksztaªtowany, a zatem lansowana
przez ni h ÿprawda" stoi pod wielkim znakiem zapytania. Je±li widzimy ludzi, którzy powoªuj¡ si na ró»ne wzniosªe ideaªy, nie wyª¡ zaj¡

ÿwarto± i

hrze± ija«ski h", albo posªuguj¡ si sªowni twem

hrze± ija«skim, a przy tym s¡ wrogo nastawieni do ludzi o inny h
przekonania h, peªni s¡ nienawi± i lub nawet gotowi s¡ zabija¢ dla
swojej ÿprawdy", to z

aª¡ pewno± i¡ nie jest to prawda godna uwagi.

Jako u zniowie Chrystusa z upragnieniem
»ymy do

zekamy na

hwil i d¡-

hwili, kiedy Jego droga, prawda i »y ie stan¡ si powsze h-

Jak rozpoznawa¢ prawd?
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aªej ludzko± i. Wtedy ustan¡ spory, walki, krzywdy, po-

konane zostanie wszelkie zªo i zapanuje sprawiedliwo±¢ i pokój. Póki
o, to my jeste±my powoªani do tego, aby pod¡»a¢ Jego drog¡, by¢
zyni ielami pokoju, demonstrowa¢ przed ±wiatem Jego wspaniaªe »yie i by¢ rze znikami Jego doskonaªej, peªnej, »y iodajnej i wyzwole« zej prawdy.
J. K.

Izrael znakiem i sprawdzianem
Tak si zªo»yªo, »e wyrastaªem w ±rodowisku, które ba znie obserwowaªo ÿznaki

zasu", a zwªasz za wydarzenia w Palestynie, które

uwa»ane byªy za

o± w rodzaju Bo»ego zegara. Byªo to w±ród tzw.

ÿstanow zy h

hrze± ijan" na terenie l¡ska Cieszy«skiego w lata h

20-ty h i 30-ty h 20 wieku. (Czytaªem o tym pó¹niej, w lata h 50-ty h,
w

zasopismie ÿGªos Prawdy" z tamtego okresu). Nie znaªem wtedy

tzw. ÿteologii zastpstwa", szeroko rozpowsze hnionej w
stwie, nie wyª¡ zaj¡

hrze± ija«-

protestantyzmu, która gªosi, »e Bóg odrzu iª lud

Izraela, a wszelkie biblijne doty z¡ e go obietni e przeszªy na ÿnowego
Izraela" | nowotestamentowy Ko± ióª. Znamienne, »e w tamtym

za-

sie nie byªo mowy o pa«stwie Izrael, a w Palestynie »yªo niespeªna
100.000 ydów.
Uksztaªtowaªo to mój sposób widzenia ty h spraw, który potem ju»
si nie zmieniª. Kiedy zapoznaªem si pó¹niej z ÿteologi¡ zastpstwa",
nie mogªem ina zej, ni» odrzu i¢ j¡ jako w ±wietle Biblii absurdaln¡,
nie tylko z uwagi na Stary Testament, ale tak»e na Nowy, zwªasz za
na jednozna zne wypowiedzi ±w. Pawªa w tej kwestii (Rz 9{11). Biblia
nie u zy, »e Izrael zostaª odrzu owy, le z prze iwnie, »e my jako poganie stali±my si wspóªu zestnikami i h dóbr du howy h, a i h

zasowe

zatwardzenie nast¡piªo ze wzgldu na nas.
y ie, dziaªalno±¢ i dzieªo odkupie« ze Jezusa Chrystusa oraz powstanie Ko± ioªa to speªnienie dawnej obietni y Bo»ej, danej Abrahamowi, i» w potomstwie jego bªogosªawione bd¡ wszystkie narody
ziemi. Dlatego ÿteologi zastpstwa" uwa»am za

z±¢ ogólnego od-

stpstwa Ko± ioªa, jeden z przejawów filozofiza ji i paganiza ji doktryny

hrze± ija«skiej, jakie miaªy miejs e w 3 i 4 wieku po Chrystusie,

a i h utrzymywanie si nadal po reforma ji jako niefortunne nastpstwo antysemityzmu Lutra.
Je±li tak jest naprawd, to nale»y si spodziewa¢, »e w rama h
ogólnej odnowy nast¡pi równie» odnowa na tym od inku. I rze zywi± ie, w ostatnim

zasie dokonaªa si znamienna ewolu ja, a wªa± iwie
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wyra¹na odnowa w tym zakresie, w której ogromne poªa ie

hrze± i-

ja«stwa ewangeli znego odeszªy lub od hodz¡ stopniowo od ÿteologii
zastpstwa" i wró iªy lub wra aj¡ na grunt Pisma witego. Pro es ten
wyra¹nie trwa nadal,
Nie w hodz¡

o mógªbym udokumentowa¢ li znymi faktami.

jednak w zbytnie sz zegóªy, stwierdzam, »e w ±wie-

tle Pisma witego Izrael i wydarzenia na Bliskim Ws hodzie maj¡ dla
mnie w aktualnej sytua ji zna zenie klu zowe. Wªa± iwie trudno mi
si w»y¢ i zrozumie¢ ty h, którzy przy hylaj¡ si jesz ze nadal ku ÿteologii zastpstwa", poniewa» dla mnie aktualnie ponad 90 % ÿznaków
zasu", ±wiad z¡ y h o tym, i» »yjemy w

zasa h ostate zny h, stano-

wi¡ znaki zwi¡zane z Izraelem i wydarzeniami na Bliskim Ws hodzie.
Zupeªnie

zym innym s¡ natomiast konkretne przepowiednie wy-

darze«, a nawet tworzenie jakiego± i h kalendarza,

o zawsze jest bar-

dzo ryzykowne, ale niestety dosy¢ powsze hne w literaturze niektóry h
krgów

hrze± ija«ski h. Minie kilka lat i ten w swoim

zasie bardzo

prawdopodobny i o zekiwany s enariusz okazuje si by¢ mira»em. Nie
podwa»a to jednak biblijny h proro tw, tylko obna»a ludzki subiektywizm oraz nie ierpliwo±¢ i po hopno±¢ w dopasowywaniu biblijny h
proro tw do aktualny h wydarze«.
Poni»ej podam kilka punktów, kilka rodzajów faktów, które s¡
dla mnie potwierdzeniem wiary w to, »e wszystkie biblijne wypowiedzi na temat Izraela, zarówno nowo- jak i starotestamentowe, nale»y
rozumie¢ dosªownie, bez »adnej doktrynalnej transforma ji i h znazenia, »e nadal wszystkie one s¡ aktualne, »e wszystkie si wypeªni¡ i
»e o zekiwanie na i h wypeªnienie i ±ledzenie i h wypeªniania si jest
dla nas z punktu widzenia biblijnej es hatologii bardzo wa»ne. No i
o zywi± ie jest to wa»ne tak»e z uwagi na nasz prawidªowy stosunek
do ludu Izraela, gdy» po i¡ga to za sob¡ nasze konkretne obowi¡zki
wzgldem tego naszego ÿstarszego brata".
Oto kilka gªówny h moi h punktów:
1) Utrzymanie to»samo± i religijnej, narodowej, etni znej i kulturowej ydów przez 2 tysi¡ le ia rozproszenia;
2) Powstanie i rozwój syjonizmu;
3) Historia imigra ji »ydowskiej do Palestyny;
4) Powstanie i rozwój pa«stwa Izrael;
5) 53-letnia historia budowy pa«stwa Izrael;
6) Historia konfliktów arabsko-izraelski h;
7) Powstanie ru hu mesjanisty zego w±ród ydów;
8) Rozwój mesjanizmu w±ród rabinów Izraela;

Izrael znakiem i sprawdzianem

9) Odwrót
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hrze± ijan ewangeli zny h od teologii zastpstwa;

10) Odzyskiwanie przez

hrze± ijan ewangeli zny h ±wiadomo± i »y-

dowski h korzeni i miªo± i do ÿstarszego brata".
Powy»sza

z±¢ niniejszego artykuªu powstaªa pi¢ lat temu i zna-

lazªa si w interne ie w serwisie www.DoCelu.Jezus.pl w dziale Teksty
ró»ne | Listy. Czuj si pobudzony, aby powoªa¢ si na ni¡ tutaj, a
to ze wzgldu na dramaty zny rozwój, jaki w tej dziedzinie nast¡piª w
ty h ostatni h pi iu lata h. Namitne spory, kontrowersje i skrajne
sprze zno± i w postrzeganiu pa«stwa Izrael i narodu »ydowskiego bez
przerwy nasilaj¡ si.
Wspomn w tym kontek± ie tylko o kilku z wielkiej li zby faktów:
otrzymane ostatnio opra owanie, po hodz¡ e z krgów ewangeli zny h, bd¡ e w swojej isto ie nawrotem do stary h tez teologii zastpstwa; szereg konferen ji w polski h ko± ioªa h neo- haryzmaty zny h,
po±wi ony h w

aªo± i lub w du»ej

z± i tematy e Izraela; nasile-

nie ogólno±wiatowej anty»ydowskiej ak ji propagandowej, prowadzonej na bazie osz zer zy h tzw. "Protokoªów mdr ów Syjonu", ostatnie
wydarzenia polity zne i militarne, zwªasz za atak na WTC oraz wojny
w Afganistanie i w Iraku.
Na omawianym od inku do hodzi do niesamowi ie dramaty znej
i namitnej polaryza ji stanowisk | z jednej strony widzimy wzruszaj¡ e przejawy gor¡ ej miªo± i i pot»nego wspar ia modlitewnego dla
ludu izraelskiego, z drugiej strony niepohamowan¡ nienawi±¢ i usilne
d¡»enia do

aªkowitej ekstermina ji tego narodu.

Po jednej stronie mamy wi

ty h, którzy podkre±laj¡ ogrom dóbr

du howy h, jakimi Bóg ubªogosªawiª ludzko±¢ poprzez naród izraelski.
To za jego po±redni twem ±wiat otrzymaª objawienie Boga, Prawo,
proroków, Mesjasza, apostoªów, Pismo wite. A ponad to ten niewielki, dzielny,

i»ko do±wiad zany naród wpisaª si na przestrzeni

dziejów w dorobek ludzko± i niezli zon¡ ilo± i¡ pomysªów, idei, dzieª
sztuki, odkry¢ naukowy h, wynalazków.
Na prze iwlegªym biegunie s¡

i, którzy ulegli psy hozie nienawi-

± i do ydów, wzbudzanej i podsy anej przez takie dzieªa jak ÿMein
Kampf" Hitlera

zy tzw. ÿProtokoªy mdr ów Syjonu". To ostatnie

dzieªo ma rzekomo stanowi¢ protokoªy z tajny h obrad, jakie tozyªy si równolegle z kongresem syjonisty znym w roku 1897. Nie
ma tam jednak »adnego tematu obrad, nie ma listy u zestników, nie
ma mowy o kworum, nie ma prowadz¡ ego, nie ma listy mów ów, nie
ma »adny h sprawozda«, »adny h dyskusji, »adny h gªosowa«, »adny h u hwaª, »adny h wniosków, »adny h wyty zny h. Caªy tekst, po-
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dzielony na 24 ÿposiedzenia", ka»de z pewn¡ li zb¡ paragrafów, to
monolog-rzeka kogo± anonimowego, kto
osoby li zby mnogiej, maj¡ y na

aªy

zas u»ywa pierwszej

elu jak najwyra¹niejsze przedstawie-

nie owy h tajemni zy h ÿmy" (ma si rozumie¢ syjonistów, a najlepiej
wszystki h ydów) jako:
| ludzi
zasad

aªkowi ie pozbawiony h jaki hkolwiek szla hetny h u zu¢,
zy skrupuªów, bezideowy h,

yni zny h i bezgrani znie

podªy h;
| ludzi spiskuj¡ y h prze iwko wszystkim i odpowiedzialny h za
wszelkie posta ie history znego, spoªe znego, polity znego i gospodar zego zªa;
| ludzi po hªonity h jedyn¡ tylko demoni zn¡ »¡dz¡ i d¡»¡ y h bez
wszelki h zahamowa« do jedynego tylko
nad

aªym ±wiatem i ujarzmienia

elu: zagarni ia wªadzy

aªej ludzko± i.

Nie s¡ to rze zy przypadkowe. Wszystko to dowodzi, »e jest to
konflikt w swojej isto ie du howy, speªniaj¡ y w
szy h

zasów rol

aªej es hatologii na-

oraz bardziej klu zow¡. Du howy

harakter tego

konfliktu powoduje, »e prawie nie ma w nim neutralny h. Polaryza ja
prowadzi do postaw

oraz bardziej kategory zny h i nieprzejednany h.

Ta polaryza ja w i¡ga zarówno pojedyn zy h ludzi, okre±lone ugrupowania, op je religijne, ideologi zne i polity zne, jak i

aªe ogromne

spoªe ze«stwa i bloki ustrojowe.
Z jednej strony zjawisko to jest pot»nym znakiem

zasów, wo-

ªaj¡ ym, wr z krzy z¡ ym, które powinno obudzi¢ ka»dego z nas i
u±wiadomi¢ nam, w jak powa»ny h

zasa h »yjemy, jak blisko s¡ ju»

ostate zne wydarzenia es hatologi zne, który h na podstawie Pisma
witego o zekujemy.
Z drugiej strony stosunek do Izraela jest klu zowym, niezmiernie
doniosªym sprawdzianem postawy ka»dego
po±rednio, le z poprzez Pismo wite. Z

hrze± ijanina. Nie bez-

aªej Biblii wynika bowiem

jednozna znie i bardzo wyra¹nie, »e Bóg uko haª ten naród i powierzyª
mu doniosªe posªanni two dziejowe. Kto bªogosªawi Jego lud, bdzie
bªogosªawiony; kto go przeklina, bdzie przeklty.
Nie mo»na by¢ biblijnie wierz¡ ym, a jedno ze±nie wrogiem tego
narodu. Kto wi

daje wiar wymy±lnym, podªym, absurdalnym oskar-

»eniom ydów o wszelkie zªo pod sªo« em, uto»samia si z tymi oskar»eniami i rozpowsze hnia je, ten zdradza swoj¡

aªkowit¡ ignoran j,

zupeªny brak znajomo± i Pisma witego, a przez to tak»e zupeªny
brak znajomo± i Boga i Jego
si wi

jako

elów. Czªowiek taki sam dyskwalifikuje

hrze± ijanin i staje si sprzymierze« em diabªa, który

Izrael znakiem i sprawdzianem
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±miertelnie nienawidzi zarówno Boga, jak i Jego lud.
Niew¡tpliwie w naszy h

zasa h najwikszym wrogiem ydów s¡

islams y fundamentali± i. Ju» pod konie

lat 60-ty h 20. wieku sam wi-

dziaªem, »e na ka»dym straganie uli znym w Iraku mo»na byªo naby¢
ÿMein Kampf" Adolfa Hitlera po arabsku, nawoªuj¡ y do ÿostate znego rozwi¡zania kwestii »ydowskiej". Dzi±

aªy obszar muzuªma«ski

od Maroka a» po Indonezj zalewaj¡ publika je typu ÿProtokoªów
mdr ów Syjonu", który h

elem jest podgrzewanie nastrojów anty-

»ydowski h.
Trzeba jednak podkre±li¢, »e wrogo±¢ wzgldem ydów nie jest bynajmniej

e h¡ tylko fanaty zny h islamistów. Podsy aj¡ j¡ tak»e pro-

gramowo ró»ne inne o±rodki, midzy innymi uwa»aj¡ e si za

hrze-

± ija«skie, midzy innymi tak»e i w naszym kraju. Zdarzaj¡ si nawet
ewangeli zni

hrze± ijanie, ulegaj¡ y propagandzie anty»ydowskiej, a

nawet zielono±wi¡tkowi pastorzy, przypisuj¡ y ydom autorstwo faszyzmu i komunizmu.
Caªkiem mo»liwe, a nawet wiel e prawdopodobne, »e z biegiem
zasu i w miar postpuj¡ y h wydarze« na arenie midzynarodowej
namitno± i wokóª tego tematu bd¡ dalej narasta¢ do tego stopnia,
»e wrogo±¢ wzgldem ydów nabierze

e h histery zny h. Ludzie »y-

wi¡ y i wyra»aj¡ y swoj¡ sympati i solidarno±¢ z tym narodem mog¡
wtedy znale¹¢ si w powa»nym zagro»eniu.
Czy jeste± gotowy opowiedzie¢ si w sªusznej sprawie po stronie
Bo»ej bez wzgldu na okoli zno± i? Czy jeste± gotowy ra zej znosi¢ u iski wespóª z ludem Bo»ym, ni» zadba¢ o swoje bezpie ze«stwo
w obli zu nienawistnej psy hozy tªumu? Nie wyklu zone, »e wªa±nie
ÿkwestia »ydowska" stanie si w przyszªo± i istotnym

zynnikiem, wo-

kóª którego skupi¡ si prze±ladowania Ko± ioªa Jezusa Chrystusa w
zasa h ostate zny h.
Na zako« zenie tego rozwa»ania

h iaªbym jednak mo no pod-

kre±li¢, »e nasza postawa sympatii, wspar ia i bªogosªawienia Izraela
i jego ludu nie mo»e w »adnym wypadku prowadzi¢ nas do »ywienia
jaki hkolwiek wrogi h u zu¢ wzgldem kogokolwiek, kto jest wrogiem
ydów. Ludzie ta y i ±rodowiska taki h ludzi s¡ ofiarami diabelski h
knowa«, bezwiednymi narzdziami w realiza ji jego wrogi h wzgldem
Boga planów, i jako ta y potrzebuj¡ naszego ±wiade twa, naszej miªo± i i pokornej usªugi. Swoj¡ postaw¡ ± i¡gaj¡ bowiem na siebie Bo»y
gniew, a przez to tragi zne konsekwen je do zesne i wie zne. Tak jak
wszys y inni ludzie, potrzebuj¡ i powinni usªysze¢ prawd, gdy» tylko
prawda mo»e i h wyzwoli¢.
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Realiza ja Bo»y h planów z Jego ludem bdzie niekwestionowanym bªogosªawie«stwem dla wszystki h narodów | dla

aªej ludzko± i.

Zna z¡ y udziaª w tym globalnym bªogosªawie«stwie przypadnie tak»e
wielkiemu narodowi potomków Ismaela, który równie» jest nosi ielem
Bo»y h obietni , a tak»e wszystkim innym narodom, nie wyª¡ zaj¡
ty h, które w przeszªo± i lub aktualnie odnosiªy lub odnosz¡ si wrogo
do Izraela. Bo»e ostate zne rozwi¡zania s¡ doskonaªe i zbawienne dla
wszystki h ludzi.
J. K.

Jak zwy isko kro zy Jezus!
Fakt zmartwy hwstania Pana Jezusa Chrystusa jest absolutnie
tralnym elementem

en-

hrze± ija«stwa. Ma te» najistotniejsze, klu zowe

zna zenie w tym wszystkim,

zego dokonaª Bóg dla ludzko± i. Jesz ze

przed swoj¡ mk¡ i ±mier i¡ Jezus Chrystus stwierdziª: ÿJa »yj i wy
»y¢ bdzie ie" (J 14:19) oraz ÿJa zwy i»yªem ±wiat" (J 16:33). We
wspaniaªym proro twie mesja«skim Izajasz stwierdza midzy innymi,
»e ÿWsze hmo ny Pan znisz zy ±mier¢" (Iz 25:6{8). Apostoª Paweª napisaª o Nim: ÿ . . . który ±mier¢ znisz zyª, a »ywot i nie±miertelno±¢ na
ja±ni wywiódª . . . " (2Tm 1:10). Po swoim zmartwy hwstaniu Jezus powiedziaª: ÿDana mi jest wszelka mo
Pó¹niej, objawiaj¡

na niebie i na ziemi" (Mt 28:18).

si Janowi, powiedziaª o sobie: ÿJam jest pierwszy

i ostatni, i »yj¡ y. Byªem umarªy, le z oto »yj na wieki wieków i mam
klu ze ±mier i i piekªa"(Obj 1:17,18).
Pismo wite Nowego Testamentu stwierdza, »e Chrystus jest
mo ¡ Bo»¡ (1Ko 1:24), ewangelia jest mo ¡ Bo»¡ (Rz 1:16) i mowa o
krzy»u jest mo ¡ Bo»¡ (1Ko 1:18). Czy jednak byªoby tak bez zmartwy hwstania? Wydaje si, »e w

zasa h apostolski h byli ludzie, któ-

rzy nie do eniali wa»no± i zmartwy hwstania. S¡dzili, »e skoro ydzi
si tym gorsz¡, a Gre y si z tego ±miej¡, to lepiej byªoby o tym nie
mówi¢ i gªosi¢ tylko wzniosªe nauki Mistrza i nawoªywa¢ do i h przestrzegania, pomijaj¡

ten kontrowersyjny fakt. Apostoª Paweª jednak

zde ydowanie odrzu a tak¡ postaw, argumentuj¡ , »e powoduje ona,
i» tra i sens i skute zno±¢

aªa ewangelia (1Ko 15:12{20). ÿA je±li

Chrystus nie zostaª wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jeste± ie
jesz ze w swoi h grze ha h" (w. 17).
Wszystko to dowodzi, »e zmartwy hwstanie byªo zwy istwem,
byªo pot»nym przeªomem, który zmieniª

aªkowi ie bieg historii ludz-

ko± i. Byªo to jednak zwy istwo nie w sferze widzialnej, fizy znej,

Jak zwy isko kro zy Jezus!

25

le z w sferze du howej. Bezpo±rednio po zmartwy hwstaniu nie nast¡piªy »adne istotne zmiany w rze zywisto± i widzialnej. Znienawidzone
rzymskie kohorty nadal maszerowaªy po ujarzmiony h terena h, stronni twa religijne nadal uprawiaªy swoje spory i kªótnie, brutalni wªad y
nadal krwawo rozprawiali si ze swoimi prze iwnikami, masy niewolników pod batami opraw ów nadal harowaªy do upadªego, tªumy gladiatorów nadal ginªy na arena h w krwawy h widowiska h, rzesze
wy ie« zony h i s horowany h ndzarzy nadal powolnie konaªy bez
elementarny h warunków i ±rodków do »y ia.
| Na

zym wi

polegaªo to zwy istwo, ten doniosªy przeªom?

| Istota sprawy polega na tym, »e zªo zrodziªo si w sferze du howej
i nie mo»na go pokona¢ ±rodkami widzialnymi. Nie wystar zy le zenie
objawów zªa, le z trzeba znisz zy¢ jego du howy korze«. Przez

aªe

wieki a» po dzie« dzisiejszy ludzie popeªniaj¡ ten sam bª¡d | staraj¡
si pokona¢ zªo przez surowe karanie jego spraw ów, na iski, nakazy
i przymus, kontrole i wzajemne pilnowanie si, ale nie jest to skute zne. Tragedia polega na tym, »e zªo ma

harakter osobowy. Istnieje

Zªy, zwany diabªem i szatanem | istota du howa, która zbuntowaªa
si prze iwko Bogu i w i¡gnªa do tego buntu pierwszy h ludzi. Na
skutek tego to osobowe zªo wbudowaªo si w nasz¡ ludzk¡ natur. To
znisz zyªo w ludzia h Bo»e »y ie, na skutek

zego zapanowaªa ±mier¢.

Czªowiek ze swoimi mo»liwo± iami okazaª si prze iwko temu zupeªnie bezradny i bezsilny. Ale to Bóg, Stwór a i znaw a natury ludzkiej,
obmy±liª i zrealizowaª ten jedyny mo»liwy, wspaniaªy plan ratunku, tak
niepojty dla

zªowieka.

Jest wiele religii, które maj¡ swoi h zaªo»y ieli i przywód ów duhowy h,

z zony h i podziwiany h przez wierny h, ale ka»dy z ni h

ma swój grób, w którym le»¡ jego sz z¡tki. Ka»dy z ni h gªosiª swoje
wzniosªe nauki i dokonywaª wielki h

zynów a» do

hwili, kiedy zostaª

pokonany przez ±mier¢. I teraz i h groby, do który h pielgrzymuj¡ i h
wierni, s¡ ±wiade twem tego, »e nie dokonali wyzwolenia ludzko± i
spod wªadzy ±mier i, gdy» to ±mier¢ odniosªa nad nimi zwy istwo.
Istnieje tylko jeden grób, który jest pusty i przez to ±wiad zy o zwy istwie nad ±mier i¡ | jedna tylko Prawda, która gªosi, »e ±mier¢ zostaªa
pokonana i utra iªa swoje »¡dªo dziki Zwy iz y, który nad ni¡ zatriumfowaª. Ta niewiarygodna, niesamowita
ma sobie równej w

hrze± ija«ska Prawda nie

aªej ludzko± i. adna religia nigdy nie zgªaszaªa

taki h rosz ze« i nie wa»yªa si obwiesz za¢ takiego przeªomu.
| Jakie jednak ma to odniesienie do najró»niejszy h rodzajów
zªa, panosz¡ y h si i gnbi¡ y h ludzko±¢ w sferze widzialnej? | Ten,
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który obmy±liª ten wspaniaªy plan i zrealizowaª poprzez ±mier¢ krzy»ow¡ i zmartwy hwstanie Jezusa jego pierwsz¡, najistotniejsz¡ faz, zadbaª te» wspaniale o jego kontynua j. Powoªaª do »y ia Ko± ióª, skªadaj¡ y si z u zniów Mistrza z Nazaretu, i powierzyª mu posªanni two,
polegaj¡ e na rozgªaszaniu i egzekwowaniu zwy istwa, odniesionego
przez Chrystusa. ÿId¹ ie tedy i
(Mt 28:19). ÿId¡

na

zy« ie u zniami wszystkie narody . . . "

aªy ±wiat, gªo± ie ewangeli wszystkiemu stwo-

rzeniu" (Mk 16:15). ÿ . . . w imi jego ma by¢ gªoszone wszystkim narodom upamitanie dla odpusz zenia grze hów" (k 24:47). ÿJak Oj ie
mnie posªaª, tak i Ja was posyªam" (J 20:21). ÿ . . . bdzie ie mi ±wiadkami . . . a» po kra« e ziemi" (Dz 1:8).
Zanim jednak mogli przyst¡pi¢ do peªnienia tego zasz zytnego i
odpowiedzialnego nakazu, musiaªo jesz ze

o± istotnego si wydarzy¢.

Bez tego bowiem i h misja nie miaªaby »adny h szans powodzenia.
Bez tego wydarzenia byliby garstk¡ po»aªowania godny h zapale« ów,
skazany h na

aªkowit¡ pora»k. Jesz ze przed swoj¡ mk¡ Jezus do-

no±nym gªosem obwie± iª wspaniaª¡ prawd o tym, »e z wntrza ty h,
którzy w Niego wierz¡, ÿpopªyn¡ rzeki wody »ywej" (J 7:37{39). Zauwa»my jednak, jakim komentarzem opatrzyª t wypowied¹ ewangelista Jan: ÿA to mówiª o Du hu, którego mieli otrzyma¢

i, którzy

w niego uwierzyli, albowiem Du h wity nie byª jesz ze dany, gdy»
Jezus nie byª jesz ze uwielbiony" (w. 39). Ina zej mówi¡ , realiza ja
tej zapowiedzi wymagaªa uprzedniej mki, ±mier i, zmartwy hwstania
i uwielbienia Jezusa, gdy» dopiero potem mogªa zosta¢ zrealizowana
ÿobietni a Oj a" | mógª by¢ dany Du h wity.
ÿWy za± pozosta« ie w mie± ie, a» zostanie ie przyoble zeni mo ¡
z wysoko± i" (k 24:49). ÿAle we¹mie ie mo

Du ha witego" (Dz

1:8). Caªe ±wiade two Pism wskazuje wyra¹nie na to, »e wylanie Duha witego byªo nastpstwem i skutkiem zmartwy hwstania; »e to,
o staªo si udziaªem u zniów w dniu Pi¢dziesi¡tni y, byªo wyposa»eniem i h w mo
A

Bo»¡, po hodz¡ ¡ z faktu, i» Jezus zostaª uwielbiony.

aªy kontekst i wszystkie nastpstwa tego prze»y ia ±wiad z¡ wyra¹-

nie o tym, »e byªa to niew¡tpliwie mo
le z »e byª to

nie tylko w sensie fizy znym,

aªy ogromny pakiet du howego wyposa»enia, zawie-

raj¡ y takie elementy jak nadnaturalna odwaga, m¡dro±¢, poznanie,
wiedza, zdolno±¢

zynienia

zostaªa w i h wntrza mo

udów i wiele inny h. Innymi sªowy, wlana
zmartwy hwstania i to ona uzdolniªa i h do

skute znego wypeªniania i h zasz zytnej i odpowiedzialnej misji.
Od tej

hwili z gromady zalkniony h,

hwiejny h i zdezoriento-

wany h ludzi stali si zwartym zespoªem odwa»ny h, sprawny h i ±wia-
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elu bojowników swojego zmartwy hwstaªego Mistrza i Pana.

ÿApostoªowie za± skªadali z wielk¡ mo ¡ ±wiade two o zmartwy hwstaniu Pana Jezusa, a wielka ªaska spo zywaªa na ni h wszystki h"
(Dz 4:33). Wiedzieli te» i deklarowali wyra¹nie, »e zostali powoªani
do zwiastowania ewangelii Bo»ej o Jezusie Chrystusie, ÿktóry wedªug
du ha u±wi enia zostaª ustanowiony Synem Bo»ym w mo y przez
zmartwy hwstanie . . . przez którego otrzymali±my ªask i apostolstwo,
aby±my dla imienia jego przywiedli do posªusze«stwa wiary wszystkie
narody" (Rz 1:1{5).
| Co? Czy to mo»liwe? Czy a» takie ogromne otrzymali zadanie?
Czy» udzielona im mo

i otrzymane przez ni h du howe wyposa»enie

mogªoby by¢ wystar zaj¡ e nawet na realiza j a» tak niesamowitego
elu? Wydaje si to wiel e niewiarygodne! | A jednak Pismo wite
wypowiada si w tej sprawie

aªkiem wyra¹nie i jednozna znie. I ru-

szyªa ta najbardziej dziwna ze wszystki h armii z Jerozolimy na podbój ±wiata. Armia tak dziwna i niezwykªa, »e ka»dy ziemski dowód a
patrzyªby na ni¡ z pogard¡ i politowaniem. Bez materialnego or»a,
bez ±rodków, bez zaple za, bez zaopatrzenia, bez dowodzenia, wyposa»ona jedynie w Bo»¡ mo

zmartwy hwstania, mo

obe no±¢ Du ha witego. To,

Sªowa Prawdy i

o w o za h ludzi wydawaªo si »aªo-

snym, szale« zym zrywem, miaªo niebawem okaza¢ si o zom

aªego

±wiata jako rezultat niepojtej, wspaniaªej Bo»ej strategii o niesamowitej skute zno± i i sile przebi ia.
Pierwszy etap tej jedynej w swoim rodzaju w dzieja h ±wiata kampanii jest nam znany z Ksigi Dziejów Apostolski h, która dokªadniej, jak utrzymuj¡ niektórzy, miaªaby nosi¢ nazw ÿDokonania Wysªanników". Ta prosta, niewiarygodna, gªoszona przez ni h ewangelia o krzy»u i zmartwy hwstaniu zdobywaªa ser a ludzkie, wyzwalaj¡
spod wªadzy grze hu ogromne rzesze niewolników Zªego i

zyni¡

i h dzie¢mi Bo»ymi, obywatelami Królestwa Bo»ego. Przesªanie to jak
po»ar rozszerzyªo si w niedªugim

zasie po

aªym prawie ów zesnym

ÿ±wie ie" | Imperium Rzymskim i basenie Morza ródziemnego. Od
samego po z¡tku

i wysªanni y Mistrza ponosili ofiary,

j¡

prze±ladowania i gin¡

»y ie,

stawia¢

ierpi¡

zsto nara»a-

z r¡k nieprzyja ióª. Musieli

zoªa najpierw wrogo usposobionym przywód om religijnym,

a pó¹niej tak»e polity znym.
Ni

jednak nie byªo w stanie powstrzyma¢ i h zwy iskiego mar-

szu. W peªni sprawdziªo si dawne proro two mesja«skie, zapisane w
Starym Testamen ie: ÿNajpikniejszy jeste± w±ród ludzi; rozlany jest
wdzik na warga h twoi h, dlatego Bóg pobªogosªawiª

i na wieki.
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Przypasz mie z swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostoje«stwo
swoje! Nie h

i si sz z± i! Wyst¡p w obronie prawa, ªagodno± i i

sprawiedliwo± i, a prawi a twoja dokona

udowny h

zynów!" (Ps

45:3{5). Na podkre±lenie zasªuguje u»yty tu wyraz ÿªagodno±¢". Ewangelia nigdy nie mo»e by¢ w iskana nikomu pod przymusem, narzu ana
siª¡

zy gro¹bami. Bóg nie potrzebuje niewolników. Jego zbawienie jest

dla ludzi zawsze ofert¡, któr¡ mog¡ swobodnie przyj¡¢ lub odrzu i¢.
Przeªom nast¡piª w roku 313, kiedy to
dalsze wysiªki, zmierzaj¡ e do znisz zenia

esarz Konstantyn uznaª
hrze± ija«stwa przemo ¡,

za bezskute zne, bez elowe i bezsensowne, i przyznaª si do klski,
ogªaszaj¡ : ÿGalileae, vi isti!" | ÿZwy i»yªe±, Galilej zyku!" Odt¡d
wolno byªo

hrze± ijanom wyznawa¢ i szerzy¢ swoj¡ wiar. Imperium

odst¡piªo od walki z

hrze± ijanami, ale nie daª za wygran¡ diabeª.

Przyst¡piª do realiza ji swojej nowej taktyki, polegaj¡ ej na nisz zeniu Ko± ioªa od wewn¡trz. Alians wªadzy du howej z wªadz¡ ±wie k¡
doprowadziª w krótkim

zasie do powa»ny h wypa ze« wewntrznej

struktury Ko± ioªa i do fatalny h zmian w jego
funk jonowania i realizowany h

harakterze, sposobie

ela h. Pierwotne, du howe

hrze± i-

ja«stwo zostaªo pozbawione wpªywów i zep hnite na margines. Odt¡d
kryterium prawdy zostaªo zawªasz zone przez ludzi, ÿwiara"
rzona byªa przemo ¡, a ofiar¡ tej przemo y

zsto sze-

zsto padali prawdziwi

u zniowie Chrystusa, wierni jego Sªowu i prowadzeni przez jego Duha. Wymownym wyrazem tego odstpstwa byª surowy zakaz

zytania

i rozpowsze hniania Pisma witego.
| Czy»by wi

jednak byªa to klska Bo»ej armii i dowód nie-

powodzenia Bo»ego planu? | Mo»na by tak s¡dzi¢, gdyby nie wyra¹ne zapowiedzi Pisma witego, mówi¡ e o odstpstwie, które bdzie miaªo miejs e, zanim nast¡pi powtórne przyj± ie Pana Jezusa
Chrystusa (2Ts 2:1{12), a tak»e o odnowieniu wsze hrze zy (Dz 3:21).
Zreszt¡ dana u zniom mo

zmartwy hwstania nigdy nie przestaªa dzia-

ªa¢ i zawsze byªa tak samo skute zna. U zniowie Mistrza znale¹li si
tylko w obli zu nowy h, nieznany h im dot¡d wyzwa«, tote» wymagaªo pewnego

zasu, zanim otrz¡snli si z zasko zenia, zdobyli nie-

zbdne do±wiad zenie i nau zyli si stawia¢

zoªa tym nowym okoli z-

no± iom. Zanim to nast¡piªo, wal zyli wytrwale i zwy i»ali, nie byli
tylko w stanie odnosi¢ widzialny h suk esów, które przybli»aªyby i h
do wypeªnienia danego im posªanni twa | doprowadzenia do posªusze«stwa wiary wszystki h narodów. Zinstytu jonizowane ÿ hrze± ija«stwo" sprawowaªo wprawdzie wªadz polity zn¡ nad li znymi krajami,
ale nie byªa to du howa wªadza Chrystusa nad ludzkimi ser ami,

zego

dowodem jest fakt, i» nadal panoszyªy si wtedy wszelkie rodzaje zªa,
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zªowieka spod wªadzy grze hu byªo powsze hnie

zym±

prawie nieznanym.
Bóg nie rezygnuje jednak nigdy ze swoi h planów i

elów. Po-

wiewy Du ha witego pojawiaªy si na ró»ny h miejs a h raz po raz,
osi¡gaj¡

oraz to wiksze nat»enie i obejmuj¡

raz to wiksze obszary i

swoim zasigiem

oraz wiksz¡ li zb ludzi. Historia zna

oaªy

szereg ru hów taki h jak waldensi, albigensi, husy i, kwakrzy, hugeno i, bra ia moraws y, piety± i, anabapty± i, luteranie, metody± i, arianie, bapty± i, ru h spoªe zno± iowy, u±wi eniowy, zielono±wi¡tkowy,
haryzmaty zny. Okresem przeªomowym byªa 1 poªowa 16 wieku z
reforma j¡ w Niem ze h i Szwaj arii, a tak»e z wynalazkiem druku,
który przy zyniª si do szybkiego rozpowsze hnienia Pisma witego.
Od tego

zasu datuje si wzrastaj¡ y i

oraz intensywniejszy wpªyw

ewangelii na »y ie osobiste i »y ie spoªe zne.
Z biegiem

zasu dziki wpªywom nauki Chrystusa nast¡piªo szereg

istotny h zmian spoªe zny h. Wzrosªo poszanowanie warto± i »y ia,

o

przejawiªo si wyeliminowaniem krwawy h widowisk, prawa zemsty,
pojedynków, tortur oraz wprowadzeniem bardziej humanitarny h reguª prowadzenia wojen. Wzrosªo poszanowanie godno± i

zªowieka,

o

przejawiªo si wyeliminowaniem handlu lud¹mi, niewolni twa, feudalizmu i ró»ny h inny h form wyzysku. Wzrosªo po zu ie sprawiedliwo± i,

o zaowo owaªo wprowadzeniem przejrzystego prawa

ywilnego i

karnego, poszanowaniem prawa wªasno± i, a tak»e ustaleniem obiektywny h reguª obejmowania i sprawowania wªadzy oraz jej przekazywania. Zmiany te zaowo owaªy dobrami takimi jak powsze hna wolno±¢
osobista, wolno±¢ przekona«, po zu ie bezpie ze«stwa, ªad spoªe zny,
opieka so jalna i zdrowotna, powsze hny dostp do eduka ji, dobrobyt
materialny. To z kolei stworzyªo sprzyjaj¡ e warunki rozwoju intelektualnego, sztuki, wynalaz zo± i, odkry¢ naukowy h, uprzemysªowienia
i postpu te hni znego.
Wszystko to staªo si udziaªem i rozwinªo si w tej

z± i ±wiata,

która znalazªa si pod wpªywem ewangelii i w której istniaªy sprzyjaj¡ e warunki dla dziaªalno± i »ywego Ko± ioªa | ludzi narodzony h na
nowo, na ser a h który h Du h wity wypisaª Bo»e Prawo (Jr 31:33;
Ez 11:19,20; 2Ko 3:3). Byªo tak i miaªo to miejs e zwªasz za w Europie, Amery e Póªno nej i Australii, które z tego powodu
nazw kontynentów
nosi nazw

zsto nosz¡

hrze± ija«ski h, za± powstaªa na ni h

ywiliza ja

ywiliza ji za hodniej. Cywiliza ja ta w »adnym wypadku

nie stanowi stanu do elowego ewangeliza ji, którym jest doprowadzenie wszystki h narodów do posªusze«stwa wiary, a to dlatego, »e w
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dalszym

i¡gu na obszarze tym utrzymuje si wiele ró»nego rodzaju

grze hu i zªa, a ludzie narodzeni na nowo stanowi¡ tam tylko pewien
mniejszy lub wikszy odsetek. Niemniej jednak osi¡gnity postp jest
wa»nym dowodem mo y ewangelii i skute zno± i jej wytrwaªego, dªugotrwaªego gªoszenia, jest te» dla ludu Bo»ego mo n¡ za ht¡ kontynuowania tego dzieªa.
Ale ±wiat to nie tylko trzy ÿ hrze± ija«skie" kontynenty. Je±li
nie li zy¢ nie zaludnionej Antarktydy, pozostaje jesz ze jedna trójka:
Ameryka Poªudniowa, Afryka i Azja. Zamieszkuje tam okoªo dwó h
trze i h ludno± i ±wiata, a trady yjnie, opró z szeregu mniejszy h, do
niedawna dominowaªy tam trzy gªówne religie nie hrze± ija«skie: hinduizm, buddyzm i islam. (Mo»e si wydawa¢, »e Ameryka Poªudniowa
nie pasuje do tej trójki, gdy» od stule i przewa»a tam

hrze± ija«stwo.

Prawda jest jednak taka, »e a» do niedawna byªo to

hrze± ija«stwo

nominalne, wywieraj¡ e minimalny wpªyw na jako±¢ »y ia, a ludno±¢
w zastraszaj¡ ym stopniu grzzªa w poga«ski h kulta h, magii, spirytyzmie, okultyzmie i dawny h religia h pierwotnej ludno± i tubyl zej.
Mimo wszystko jednak wpªyw za hodniej

ywiliza ji na tym kontynen-

ie sprawia, »e ewangeliza ja nie wi¡»e si tam z prze±ladowaniami
takimi, jakie maj¡ miejs e w Afry e, a zwªasz za w Azji.)
Istnieje bardzo prosty sposób porównania warto± i ró»ny h religii, a mianowi ie mo»na to zrobi¢ na podstawie poziomu i warunków »y ia, jakie uksztaªtowaªy si w sferze i h wpªywu. Niestety o ena
wypada przygnbiaj¡ o. Na wielu miejs a h ludzie tkwi¡ gªboko w
mentalno± i nie tylko ±redniowie za, ale nawet staro»ytno± i. Religie
te nie byªy w stanie wyeliminowa¢ zªa, ani nawet ograni zy¢ zna z¡ o
jego najbardziej brutalny h posta i. To stwierdzenie nie jest ani prób¡
dyskredyta ji ty h religii, ani prób¡ wykazania naszej

hrze± ija«skiej

wy»szo± i. Bo prze ie» Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i w jakim± sensie jeste±my wszys y za siebie wspóªodpowiedzialni.
Wniosek z tej obserwa ji jest jednozna zny: Kontynenty te potrzebuj¡ ewangelii. Potrzebuj¡ mo y zmartwy hwstania. wiadomo±¢
tego faktu dotarªa do

hrze± ijan bardzo szybko, jak tylko postpuj¡ a

odnowa Ko± ioªa pozwoliªa dostrze

ten o zywisty, biblijny fakt. Dla-

tego wieki 18 i 19 to dwa stule ia gªoszenia ewangelii na ty h trze h
nie hrze± ija«ski h kontynenta h. Bo z pewno± i¡ nie byªy ewangelizaj¡, ani nie miaªy ni

wspólnego z ewangeliza j¡ w ze±niejsze krwawe,

brutalne kru jaty, podejmowane przez zinstytu jonizowane
ja«stwo w

elu podboju i ujarzmienia tubyl zej ludno± i,

hrze± i-

zy zdoby ia

przemo ¡ Ziemi witej. Prawdziwi misjonarze{ewangeli± i nigdy nie

Jak zwy isko kro zy Jezus!

31

stosowali gwaªtu ani nie u»ywali broni, le z wzorem Mistrza kªadli
swoje »y ie za ow e. Przez i h »mudn¡ i ofiarn¡ pra  zostaªy utworzone niewielkie zal¡»ki Ko± ioªa na ty h terena h. Byªa to pra a tym
trudniejsza, »e zbiegaj¡ e si z ni¡ w

zasie podboje kolonialne byªy

zaprze zeniem przesªania ewangelii | koloni± i w ale nie postpowali wedªug zasad, gªoszony h przez misjonarzy. Mimo ty h trudno± i,
ewangelia zdobywaªa i przemieniaªa wiele ludzki h ser .
Pan Jezus wypowiedziaª pewne krótkie podobie«stwo, które wydaje si by¢ zwi¡zane z omawianym tu tematem. ÿDo

zego przyrów-

nam Królestwo Bo»e? Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna
wziªa, roz zyniªa w trze h miara h m¡ki, a» wszystko si zakwasiªo"
(k 13:20,21; Mt 13:33). Obe nie zamiast o kwasie

zsto mówimy o

dro»d»a h. Przekªad Nowego Testamentu, znany pod nazw¡ ÿSªowo
»y ia", mówi w tym miejs u o dro»d»a h w

ie± ie. Czy

zasem ta

niewiasta to nie »ywy Ko± ióª? Czy te trzy miary m¡ki to nie te trzy
niezewangelizowane kontynenty? I

zy ta

zynno±¢ roz zyniania kwasu

(lub dro»d»y) to nie te dwa stule ia pra y misyjnej? Gdyby tak byªo,
to doprowad¹my t my±l do ko« a i wyªó»my, jakie w takim razie
byªoby zna zenie sªów: ÿa» wszystko si zakwasiªo". O zywi± ie nie
mogªoby to zna zy¢ ni

innego, jak tylko to, »e te trzy kontynenty

ulegn¡ przemianie pod wpªywem ewangelii Chrystusa, pod wpªywem
mo y zmartwy hwstania!
To nie s¡ marzenia, pobo»ne »y zenia ani odlegªa przyszªo±¢. To
ju» si dzieje i pro es ten jest ju» powa»nie zaawansowany. W drugiej
poªowie 20 wieku na wszystki h ty h trze h kontynenta h te ÿdro»d»e" za zªy bowiem gwaªtownie rosn¡¢ i spul hnia¢ to ÿ iasto". Ju»
nie na skutek pra y zagrani zny h misjonarzy, le z dziki lokalnemu
»ywemu Ko± ioªowi, który zªapaª odde h, odkryª pot»n¡ mo

zmar-

twy hwstania i w mo y Du ha witego za z¡ª samodzielnie kro zy¢
naprzód ku swojemu przezna zeniu, zadziwiaj¡

i zawstydzaj¡

hrze-

± ijan z Za hodu. Dziaªo i dzieje si to nierzadko w±ród potworny h
prze±ladowa«, fakty potwierdzaj¡ jednak wyra¹nie po raz kolejny, »e
»adne prze±ladowania nie s¡ w stanie powstrzyma¢ ani ugasi¢ ognia,
wznie onego przez Du ha witego.
W Azji najbardziej dramaty zny jest postp
na h, gdzie li zb

hrze± ija«stwa w Chi-

zªonków »ywego Ko± ioªa sza uje si na ponad 72

milionów, a wszystki h

hrze± ijan na 110 milionów,

o w porówna-

niu z rokiem doj± ia do wªadzy komunistów (1949) stanowi stukrotny
wzrost. Chrze± ija«stwo rozwija si jednak bardzo szybko tak»e w India h (38), na Filipina h (25), w Korei Poªudniowej (8), Indonezji
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(9). W Afry e przoduj¡ kraje takie jak Nigeria (41), Afryka Poªudniowa (20), Kongo{Zaire (18), Ghana (7), Etiopia (6), Uganda (6).
W Amery e a i«skiej natomiast na

zele wzrostu stoi Brazylia (84),

a dalej kolejno Meksyk (15), Kolumbia (13), Argentyna (10), Chile
(6), Wenezuela (5). Podane li zby w miliona h to nie li zba wszystki h

hrze± ijan w danym kraju, le z tylko

zªonków »ywy h ko± ioªów

i wspólnot, powstaªy h w trak ie pro esu odnowy, które rozwinªy si
w ostatni h lata h i nadal szybko si rozwijaj¡ (Dane po hodz¡ z serwisu World Christian Database).
Warto wspomnie¢, »e w niektóry h kraja h muzuªma«ski h za propagowanie

hrze± ija«stwa (jak np. wy±wietlenie filmu ÿJezus" na te-

lewizorze w domu prywatnym) gro»¡ wieloletnie kary wizienia, za±
posz zególne osoby, nawra aj¡ e si z islamu na

hrze± ija«stwo, ro-

bi¡ to z nara»eniem »y ia, gdy» b¡d¹ grozi im wyrok ±mier i, b¡d¹ te»
zabijani s¡ przez najbli»szy h
nastpuj¡ i s¡

zªonków rodziny. Mimo to nawró enia

oraz li zniejsze. Jak podaj¡ ¹ródªa muzuªma«skie, w su-

mie ro znie okoªo 6 mln muzuªmanów porzu a swoj¡ wiar. Dramaty,
zwi¡zane z by iem

hrze± ijaninem w kraja h pozbawiony h wolno± i

religijnej, opisuje ±wie»o wydana ksi¡»ka ÿPªomienne ser a", zredagowana i wydana przez midzynarodow¡ organiza j ÿVoi e of the
Martyrs" (Gªos M zenników).
Warto na tym miejs u wspomnie¢ o zjawisku islamskiego fundamentalizmu i zwi¡zanego z nim terroryzmu. W jednym tylko kraju
azjaty kim istnieje a» 170 o±rodków szkolenia bojowników d»ihadu i
wiele tysi y i h ÿabsolwentów", gotowy h uda¢ si w dowolne miejs e na ±wie ie, aby sia¢ tam groz, znisz zenie i ±mier¢. Wszystko
wskazuje na to, »e jest to wywoªane gªównie po zu iem bezsilno± i i
wynikaj¡ ¡ z niego frustra j¡, gdy» w otwartej, u z iwej konfronta ji
z »ywym

hrze± ija«stwem islam nie ma »adny h szans i ponosi kl-

sk za klsk¡. Pozostaje wi

tylko despera ki, prymitywny odru h,

jakim jest zabijanie. Odru h, skazany z góry na niepowodzenie, i to
z kilku przy zyn. Historia dowodzi, »e przez zabijanie nikt jesz ze ni
trwaªego nie osi¡gn¡ª. Fundamentali± i swoj¡ postaw¡ mobilizuj¡

aªy

±wiat, ª¡ znie ze spoªe ze«stwami islamskimi, prze iwko sobie. I wreszie, nienawidz¡

i zwal zaj¡

Bo»y lud, ± i¡gaj¡ na siebie Bo»y gniew.

Wªa± iwie postaw¡, jak¡ zajli, przypie ztowali ju» swój los. Nie znazy to, »e nie bdzie jesz ze potworny h znisz ze« i ogromny h ofiar,
ale ostate zny wynik jest o zywisty.
Strze»my si, by nie da¢ si w i¡gn¡¢ w atmosfer wrogo± i. Przera»aj¡ a wypowied¹ pojawiªa si ostatnio w interne ie, mniej wi ej
taka, »e ÿtrzeba z tym sko« zy¢, rozwalaj¡

islam broni¡ j¡drow¡, bo
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to jest jedyne rozwi¡zanie". Ale to jest postawa, zrównuj¡ a nas z
nimi, a ponadto bezskute zna, gdy» zwal zaj¡ a zªo zªem. Bóg ma

aª-

kiem inne rozwi¡zanie tego problemu. S¡ oni niewolnikami grze hu,
ale jedno ze±nie tak»e umiªowanymi przez Niego stworzeniami, za
który h Jezus przelaª swoj¡ krew. Ponadto, jako potomkowie Abrahama i Ismaela, s¡ u zestnikami Bo»ego bªogosªawie«stwa i obietni y (1Mo 16:10{12; 17:20; 21:13,18). Rozwi¡zaniem s¡ ÿdro»d»e".
Ewangelia nie jest wymierzona prze iwko nikomu. Jest zbawienna dla
wszystki h ludzi.
Po krwawy h pogroma h w Indonezji w roku 1999 w odpowiedzi
na ±mier¢ m ze«sk¡ tamtejszy h

hrze± ijan Pan wzbudziª w krótkim

zasie na tym terenie 5 tysi y misjonarzy. Tam, gdzie diabeª wysyªa
swoje plutony ±mier i, Bóg kieruje plutony »y ia. Gin¡ jedni i drudzy.
Jedni w sªu»bie ±mier i, drudzy w sªu»bie »y ia. Oj ie

Ko± ioªa Tertu-

lian powiedziaª, »e krew m zenników jest nasieniem Ko± ioªa. Ka»da
ofiara d»ihadu to krok w kierunku triumfu mo y zmartwy hwstania
na ty h terena h. Ma miejs e i rozwija si najwiksze przedsiwziie misyjne wsze h

zasów. Jezus kro zy zwy isko naprzód. Bastiony

hinduizmu, buddyzmu i islamu zostan¡ zdobyte

zyli wyrwane spod

wpªywu kultury nienawi± i i ±mier i i poddane w posªusze«stwo ªagodnego Ksi ia Pokoju.
| A

o z nasz¡ ÿ hrze± ija«sk¡" Europ¡? | Potrzebuje ona no-

wej ewangeliza ji i Du h wity usilnie pra uje, o»ywiaj¡
zuj¡

w tym

i mobili-

elu swój Ko± ióª. Do iera do nas nieustannie mo ne

zwiastowanie, którego

elem jest sprawi¢, by±my u±wiadomili sobie

nasze powoªanie w stosunku do naszego narodu i realizowali je. Nast¡piªo ju» wiele pozytywny h przemian, ale pro es ten musi by¢ kontynuowany. Ostatnio bardzo za h aj¡ e wie± i do hodz¡ z Ukrainy.
Wydaje si, »e tamtejszy »ywy Ko± ióª

oraz ±mielej w hodzi w swoje

apostolstwo i za zyna odgrywa¢ w spoªe ze«stwie dostrzegaln¡,

oraz

bardziej zna z¡ ¡ rol. Jest to mo»liwe dziki temu, »e ka»dy »ywy
zªonek Ko± ioªa staje si u zniem, zdolnym inny h

zyni¢ u zniami.

Ka»dy w swoim zawodzie jest peªnoetatowym misjonarzem i ewangelist¡, ±wiadomym swojego konkretnego powoªania w Królestwie Bo»ym.
Przykªadowo, kobieta, bd¡ a sdzi¡, prowadzi przewód s¡dowy
nie tylko w zgodno± i z przepisami, le z tak»e wedªug zasad nauki
Chrystusa. W rezulta ie

zsto strony odstpuj¡ od swoi h rosz ze«,

wy ofuj¡ pozwy i deklaruj¡ gotowo±¢ rozwi¡zania sprawy przez zawar ie ugody. W pro esa h karny h zdarza si, »e przestp y w

zasie

rozprawy oddaj¡ swoje »y ie Chrystusowi. Nawra aj¡ si adwoka i i
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prokuratorzy. Stró»e sªu»by wiziennej, którzy doprowadzaj¡ oskar»ony h na rozprawy, staj¡ si

zªonkami zboru. W taki sam sposób nast-

puj¡ zmiany na ka»dym miejs u, gdzie znajdzie si u ze« Chrystusa.
Wida¢ i h wszdzie: w handlu, biznesie, media h, polity e, eduka ji,
administra ji, sªu»bie zdrowia, bankowo± i, w sklepa h, na sta ja h
benzynowy h, w kioska h. Ludzie mówi¡: ÿWas musz¡ by¢ miliony,
bo jeste± ie dosªownie wszdzie". A tym zasem

i »ywi

hrze± ijanie

stwierdzaj¡ skromnie, »e jest i h ÿdopiero" i ÿzaledwie" sto tysi y!
Oby takie i tym podobne wie± i zainspirowaªy tak»e i nas. Ka»dy
prawie

zªowiek w naszym kraju zna zdanie: ÿNie h zst¡pi Du h Twój

i odnowi obli ze ziemi | tej ziemi!" Za ne to pragnienie i bardzo
wa»na modlitwa. Ale nie wystar zy tak si tylko modli¢, bo Du h ju»
zst¡piª, a odnowy pragnie dokona¢ przez nas | »ywe

zªonki Ciaªa

Chrystusa, gdy» takie Pan powierzyª nam apostolstwo. I je±li bdziemy
marudzi¢, je±li jako »ywy Ko± ióª w tym kraju bdziemy opieszale wyprostowywa¢ si i zbyt powoli podnosi¢ swoje gªowy, je±li bdziemy
o i¡ga¢ si z przyj iem na siebie tego posªanni twa i jego wypeªnieniem, to Pan przy±le nam na pomo

ludzi z Ukrainy, Nigerii, Chin,

Brazylii, który h ser a pal¡ si dla Chrystusa. Ku naszemu zawstydzeniu, ale te» dla dobra tego dzieªa, które ma zosta¢ i zostanie wykonane. Nie jest to w ale odlegªa przyszªo±¢. Ludzie ta y pojawiaj¡ si
ju» po±ród nas.
Naszym problemem nie jest to, »e jeste±my nieli zni. Nie jest nim
te» brak ±rodków, brak przygotowania

zy brak zdolno± i. Nie s¡ pro-

blemem »adne nasze ograni zenia ani niesprzyjaj¡ e okoli zno± i zewntrzne. To wszystko nie jest problemem, gdy» mo

zmartwy hwsta-

nia i du howe zaopatrzenie z niej po hodz¡ e wystar za na pokonanie
wszystki h przeszkód. Potrzebujemy tylko widzie¢ wyra¹nie doskonaªo±¢ i peªni dokonanego dzieªa Chrystusa i ogrom wyzwolonej przez
to dzieªo mo y zmartwy hwstania. Zdawaª sobie z tego spraw apostoª Paweª, kiedy wyraziª pragnienie: ÿ . . . eby pozna¢ go i dozna¢
mo y zmartwy hwstania jego . . . " (Flp 3:10). Modliª si te» nieustannie, ÿaby Bóg . . . o±wie iª o zy ser a waszego, aby± ie wiedzieli . . . jak
nadzwy zajna jest wielko±¢ mo y jego wobe

nas, którzy wierzymy

dziki dziaªaniu przemo»nej siªy jego, jak¡ okazaª w Chrystusie, gdy
wzbudziª go z martwy h i posadziª po prawi y swojej w niebie . . . " (Ef
1:17{20). Bóg gotowy jest wspóªdziaªa¢ ze swoim ludem. Potrzeba nam
tylko wiary i posªusze«stwa. Powsta«, polski Ko± iele, wejd¹ odwa»nie
w swoje apostolstwo i w mo y Du ha przemie« obli ze tej ziemi!
Warto na konie

zauwa»y¢, »e pro es wzrostu skute zno± i ewan-

geliza ji jest stopniowy i dªugotrwaªy. Pewien tekst biblijny mówi, »e

Jak zwy isko kro zy Jezus!
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ÿdroga sprawiedliwy h jest jak blask zorzy porannej, która

oraz ja-

±niej ±wie i a» do biaªego dnia" (Prz 4:18). Podobnie jest z blaskiem
mo y zmartwy hwstania. Zªo»a du howej energii, zawarte w Pi±mie
witym, nie ujawniaj¡ si w

aªej swojej potdze od razu. Mo»emy to

porówna¢ z pokªadami surow ów, znajduj¡ y h si w ziemi, jak wgiel,
ropa, gaz, rudy metali itd. Le»¡ one tam od bardzo dªugiego

zasu,

ale i h wykorzystanie nastpuje stopniowo. Wymaga ono pewnego poznania i zrozumienia, pewnej wiedzy, umo»liwiaj¡ ej i h odkry ie. Dopiero potem zawarta w ni h energia mo»e zosta¢ zagospodarowana i
wyeksploatowana.
Podobnie mo

zmartwy hwstania, której

e hy i do której do-

stp ujawnia tre±¢ Pisma witego, odkrywana jest po

z± i, etapami.

Historia »ywego Ko± ioªa zna i opisuje, gdzie, kiedy i poprzez kogo
Du h wity objawiaª posz zególne konkretne prawdy biblijne. adna
z ni h nie jest ni zym nowym, wszystkie one s¡ na swoim miejs u od
hwili i h spisania, ale dopiero ±wiatªo Du ha umo»liwia i h odkryie. Kiedy Du h wity ol±ni wybrane przez siebie narzdzie ludzkie
i dana prawda za znie by¢ ogªaszana, wyzwala si jej du howa mo ,
dziki

zemu Ko± ióª zostaje wzboga ony i wzmo niony, a jego po-

sªuga staje si skute zniejsza. Ten nowy element wyposa»enia du howego zostaje zagospodarowany i staje si siª¡ napdow¡ na kolejne
etapy dziaªalno± i Ko± ioªa. St¡d tyle ru hów w przeszªo± i, który h
ª¡ zny dorobek skªada si w sumie na nasz obe ny stan zrozumienia i posiadania. Dzisiejsze zwiastowanie ewangelii jest bez w¡tpienia
peªniejsze i bogatsze, ni» zwiastowanie w przeszªo± i.
Nie my±lmy jednak, »e osi¡gnli±my ju» stan do elowy. Ni

nie

wskazuje na to, by ten pro es du howego wzboga ania Ko± ioªa i towarzysz¡ ego mu wzrostu skute zno± i ewangeliza ji byª ju» zako«zony. S¡ w Pi±mie witym fragmenty, które wskazuj¡ na to, »e znajduj¡ si tam

i¡gle jesz ze pot»ne zªo»a mo y du howej, dot¡d nie

zagospodarowane. Wydaj¡ si one tak fantasty zne, »e boimy si i h
i wolimy i h nie rusza¢. I mo»e robimy sªusznie, pozostawiaj¡
howi witemu
nam objawia i

zas i miejs e i h objawienia. Je±li jednak On

Duo±

zujemy si przez Niego przynaglani, aby to rozgªasza¢,

to nie mamy prawa mil ze¢. Bóg bdzie w dalszym
zaskakiwaª zarówno swój Ko± ióª, jak i

i¡gu zadziwiaª i

aªy ±wiat.

Kiedy dzieªo ewangeliza ji zostanie zako« zone i Bo»y

el dopro-

wadzenia do posªusze«stwa wiary wszystki h narodów zostanie osi¡gnity, mo»emy by¢ pewni, »e wykonane dzieªo bdzie oszaªamiaj¡ e.
wi i miniony h pokole« i miniony h wieków, a tak»e apostoªowie
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stan¡ w zdumieniu, podziwie i za hwy ie: ÿO h! Wiedzieli±my o potdze mo y zmartwy hwstania. Podziwiali±my j¡ i zdumiewali±my si
nad ni¡. Widzieli±my te» w naszym

zasie jej wspaniaªe owo e. Ale to,

o teraz ogl¡daj¡ nasze o zy, przewy»sza wszelkie nasze o zekiwania i
wyobra»enia. Nie wiedzieli±my, »e potga tego, w

zym byªo nam dane

u zestni zy¢, jest a» tak przeogromna! Chwaªa Barankowi!"
J. K.

Moje wyja±nienie zdziwionym

Tre±¢ niniejszego artykuªu jest e hem pewny h reak ji, dyskusji i wymiany zda« z zytelnikami i internautami, którzy kontaktowali si ze mn¡
w zwi¡zku z ostatnimi moimi artykuªami, opublikowanymi w serwisie ÿDo
Celu". Rozwa»anie to bdzie miaªo w pewnym stopniu harakter osobisty.
Bd musiaª powoªa¢ si na niektóre moje prze»y ia, na to, zego Pan mnie
poprzez nie u zyª i zego nadal jesz ze mnie u zy.
Nie jest »adnym odkry iem stwierdzenie, »e najwiksz¡ przeszkod¡, na
jak¡ natrafia Bóg, kiedy h e u»ywa¢ jakiego± zªowieka, jest stara natura
tego zªowieka. Je±li zªowiek ma by¢ Bo»ym narzdziem i usªugiwa¢ skute znie, ta jego stara natura musi zosta¢ skruszona. Naj z± iej dzieje si
to przez bardzo trudne prze»y ia, klski i iosy, które nas spotykaj¡. Kto±
powiedziaª, »e kiedy Bóg h e zrobi¢ o± niemo»liwego, to bierze niemo»liwego zªowieka i wkªada na niego niemo»liwy i»ar. Ten i»ar go mia»d»y,
o sprawia, »e w Bo»y h rka h zªowiek ten staje si podatny i ulegªy.
Bóg rzadko zyni to z lud¹mi wbrew i h woli. Zna nie z± iej dzieje
si to w wyniku pró±b zªowieka, który pragnie sªu»y¢ Bogu i by¢ u»ywanym
przez Boga bez wzgldu na koszty. Musz stwierdzi¢, »e w miar poznawania
Pisma witego, spoªe zno± i z ludem Bo»ym i osobistego poznawania Boga
dziki Du howi witemu, pragnienie takie zrodziªo si we mnie i zstokro¢
w usilny h modlitwa h tak¡ wªa±nie pro±b przedkªadaªem Bogu.
To, o po pewnym zasie za zªo si dzia¢ w moim »y iu, a o w pewnym
sensie i w pewnej mierze dzieje si po dzie« dzisiejszy, byªo bardzo dramaty zne i drasty zne, ale te» bardzo bªogosªawione. By¢ mo»e przyjdzie zas
podzielenia si tymi prze»y iami bardziej sz zegóªowo, ale na razie jest na
to jesz ze za w ze±nie. Po z¡tkowo byªem w pani e i s¡dziªem, »e wali si
aªy mój ±wiat, a »adne ±rodki zarad ze nie byªy skute zne.
Dopiero bardzo powoli do ieraªa do mnie ±wiadomo±¢, »e wszystko to
jest pod Bo»¡ kontrol¡ i ma na elu przede wszystkim skruszenie mojej
starej natury, a jest bezpo±redni¡ odpowiedzi¡ na moje usilne modlitwy. Z
biegiem zasu za z¡ªem dostrzega¢ zna zne zmiany w moim spojrzeniu na
ró»ne sprawy; wiele pewników, które byªy uksztaªtowane we mnie od mªodo± i, zostaªo naruszony h. Bóg wyra¹nie nade mn¡ pra owaª i nadal pra uje.
O tym, zego mnie u zyª i u zy, dawaªem na bie»¡ o ±wiade two w
skromnym pisemku ÿDo Celu" i w serwisie internetowym o tej samej nazwie. Nie ma wi potrzeby powtarzania si na tym miejs u, gdy» ka»dy
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mo»e sign¡¢ do ty h ¹ródeª. Porusz tutaj tylko jeden temat, bo wi¡»e si
on ± i±le z tymi reak jami i dyskusjami, o który h wspomniaªem na po z¡tku.
Chodzi o warunki, jakie musi speªnia¢ gªosz¡ y przesªanie od Boga, aby jego
pra a byªa skute zna, zostaªa przyjta i speªniªa swój el. Poni»ej podam w
wielkim skró ie trzy takie warunki.
1) W pokorze. Postawa pokory wyklu za wszelkie ±wiadome zy pod±wiadome po zu ie wªasnej wy»szo± i. Nie mo»emy uwa»a¢ si pod »adnym
wzgldem za wy»szy h, lepszy h, dojrzalszy h, bardziej do±wiad zony h, bardziej kompetentny h itd. od ty h ludzi, którym pragniemy usªugiwa¢. Powinni±my odnosi¢ si do ni h z wielkim sza unkiem i po zu iem i h wielkiej
warto± i. Jeste±my po to, aby innym sªu»y¢, a nie patrze¢ na ni h z góry.
2) W ak epta ji. Usªuga nie mo»e by¢ skute zna, je±li »ywimy w stosunku
do ludzi u zu ie ob o± i, nie h i zy wrogo± i. Nie mo»emy te» stawia¢ jaki hkolwiek zarzutów, pretensji, nie mo»emy okazywa¢ zarozumiaªo± i, wytyka¢ bªdów ani h ie¢ i h korygowa¢, nie mo»emy pou za¢, oskar»a¢ o
okolwiek, os¡dza¢ zy potpia¢. Nie mo»emy przyjmowa¢ postawy polemiki
ani kªótliwo± i, sprze za¢ si o ra je.
3) W miªo± i. W zasadzie ten warunek zawiera wszystko. Je±li za± h emy
si upewni¢, o to zna zy w miªo± i i zy tak¡ postaw zajmujemy, to róbmy
to w opar iu o 13 rozdziaª 1 Listu do Koryntian. Miªo±¢ to o± o wiele wiej ni» peªna, sz zera przy hylno±¢ i »y zliwo±¢, wi ej nawet ni» gªbokie
wspóª zu ie. David DuPlessis powiedziaª: ÿMusisz ko ha¢ ty h, którym posªugujesz. Nie posªuguj nikomu, je±li go nie ko hasz". Po prostu dlatego, »e
posªuga taka bdzie daremna.
I nie hodzi w ale o to, by swoj¡ nie h¢, po zu ie wy»szo± i, zarozumiaªo±¢, kªótliwo±¢, pretensje zy wrogo±¢ starannie ukry¢ pod mask¡ gªadki h po hlebny h sªów, gdy» to byªaby hipokryzja, le z o sz zere nastawienie
ser a w ty h wszystki h sprawa h, gdy» tylko wtedy nasze sªowa mog¡ by¢
przekonuj¡ e i otwiera¢ ser a sªu ha zy.
| Ale» to nonsens! Mo»na poda¢ niezli zone przykªady ze Starego i
Nowego Testamentu, kiedy Bo»y proro y, sam Jezus, apostoªowie i inni w
ostry h sªowa h grzmieli, napitnuj¡ grze h posz zególny h ludzi i aªy h
narodów. ÿKar¢, grom, napominaj" nakazywaª Paweª Tymoteuszowi. | Tak,
wiem. Przez wiele lat argumentowaªem tak samo. W 23 rozdziale Mateusza
li zyªem, ile razy Pan Jezus woªaª ÿbiada", ile razy nazwaª faryzeuszy obªudnikami, ±lepymi, gªupimi, w»ami itd. S¡ momenty, kiedy z Bo»ego nakazu
trzeba to robi¢. Ale ja przez wiele lat powoªywaªem si na to i robiªem podobnie nie z Bo»ego nakazu, le z z wªasnej ielesno± i. I teraz Pan u»yª
drasty zny h ±rodków, aby mi na to wskaza¢ i pou zy¢ mnie, »e o zekuje
ode mnie zego± innego.
Usªugiwa¢ wszystkim ludziom w miªo± i Chrystusa, a dziki temu skute znie, to zadanie nad ludzkie siªy. Prakty znie to rze z niemo»liwa. Ale
Bóg jest spe jalist¡ od rze zy niemo»liwy h. My jeste±my lud¹mi niemo»liwymi zyli absolutnie niezdatnymi do tego zadania, ale On bierze taki h ludzi
i u»ywaj¡ niemo»liwy h ±rodków przygotowuje nas do wykonania tego nie-
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mo»liwego zadania. I wierz, »e On zdoªa wykona¢ przez nas to niemo»liwe
dzieªo usªugiwania w Jego miªo± i naszemu narodowi.
Od lat gor¡ o i usilnie modlimy si o pot»ne du howe poruszenie w
naszym kraju. I od lat Pan wysªu huje nasze modlitwy i przygotowuje nas do
realiza ji tej modlitwy. W trak ie ty h przygotowa« wy hodz¡ na jaw nasze
ró»ne braki i odrabiamy ró»ne lek je. To, o zym mówimy na tym miejs u,
jest jedn¡ z ty h lek ji.
Dzieliªem si tym tematem od kilku lat. Sprawa wzajemny h stosunków
midzyludzki h w obrbie Ko± ioªa i poza nim to jeden z naj z± iej poruszany h przeze mnie tematów. Pozwol sobie powtórzy¢ tytuªy kilku artykuªów
na ten temat: ÿPrzeba zone winy, darowane dªugi", ÿJedno z i sªu»", ÿTylko
w du hu i prawdzie", Burzenie warowni w »y iu Ko± ioªa", Uwaga! Gro¹ny
wirus!", Sk¡d jest ta m¡dro±¢?", ÿPodszeptany regulamin". Z odgªosów, jakie
do mnie do ieraªy, mo»na byªo zoba zy¢, »e to przesªanie jest aktualne i znajduje zrozumienie. Li zni zytelni y wyra»ali swoj¡ wdzi zno±¢ i ±wiad zyli
o tym, »e tak»e w i h »y iu Pan dokonuje podobnej przemiany.
Okazuje si jednak, »e sprawa nie jest bynajmniej przes¡dzona i temat
jest nadal aktualny. Rze z w tym, »e pod±wiadomie stawiamy naszemu miªosierdziu i ak epta ji inny h ludzi nieprzekra zalne grani e. Jeste±my gotowi
rozwi¡za¢ niektóre wizy i wypu± i¢ na wolno±¢ niektóry h wi¹niów, ale s¡
te» ta y, w stosunku do który h nie widzimy innej mo»liwo± i jak postawa
nieprzejednania, ob o± i i potpienia. S¡ poza obrbem naszej usªugi i mamy
dla ni h tylko nie h¢ i os¡d. ÿydzi nie ob uj¡ z Samarytanami" i wszelkie
próby zburzenia tego muru odbieramy jako jakie± potworne wypa zenie.
Ujawniªo si to bardzo wyra¹nie w ró»ny h wypowiedzia h i dyskusja h,
jakie miaªy miejs e po ±mier i Jana Pawªa II. I h wyd¹wik, je±li hodzi o
±rodowisko ewangeli zne i zielono±wi¡tkowe, byª, poza pewnymi wyj¡tkami,
przygnbiaj¡ y. Zwykli, pro± i ludzie, zapewne przewa»nie mªodzi, zabieraj¡ y gªos w interne ie, dawali upust swojej zarozumiaªo± i, po zu iu wy»szo± i i swojej pogardzie dla przejawów pobo»no± i, która w naszym kraju jest
dominuj¡ a. Nie hodzi mi w tej hwili o ra je, le z o nastawienie ser a.
ledzenie niektóry h ty h wypowiedzi, sarkasty zny h, arogan ki h i szyder zy h sprawiªo mi wielki zawód i gªboki ból. Nasuwa si bowiem wniosek,
»e jako aªo±¢ nie jeste±my gotowi i nie jeste±my zdolni skute znie usªugiwa¢
naszemu narodowi, by¢ sol¡ ziemi, ±wiatªo± i¡ ±wiata. Nie wpóª- zujemy z
tym narodem, jego ból nie jest naszym bólem. Jego potrzeby s¡ nam obojtne i jeste±my ra zej skªonni z ni h si na±miewa¢ ni» po±wi i¢ si dla
i h zaspokojenia.
Za hodzi jednak du howy pro es przemiany na tym od inku. Coraz
wiksza li zba z nas rozumie, »e aby skute znie usªugiwa¢ temu narodowi,
trzeba go gor¡ o miªowa¢, uto»sami¢ si z nim i po±wi i¢ si dla niego.
Tylko wtedy nasze pragnienia i nasze pro±by bd¡ mogªy si zrealizowa¢.
Bóg o tym wie, widzi nasze powa»ne braki na tym od inku i dziaªa, aby
je ujawni¢ i usun¡¢. Patrz¡ z tego punktu widzenia, te napastliwe, szyder ze
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wypowiedzi w interne ie maj¡ du»e zna zenie, gdy» ujawniaj¡ istnienie problemu. Ujawniaj¡, »e z±¢ z ty h, którzy mówi¡ o przebudzeniu, rozumie je
tak, »e bd¡ z góry patrze¢ na pozostaªy h, krytykowa¢, oskar»a¢ i gromi¢, a
i krytykowani, oskar»ani i gromieni bd¡ pokutowa¢, przyjd¡ w pokorze do
ty h krytykuj¡ y h i poprosz¡, aby i h prowadzili i pou zali. Ale o± takiego
to zysta utopia i ielesno±¢.
Przebudzenie w naszym narodzie rozpo zyna si od nas. Z Bo»ej ªaski
dostrzegamy nasze zaniedbania i niewªa± iwe postawy. To my odpowiadamy
w du»ym stopniu za kondy j du how¡ naszego narodu. To od naszej pokuty,
upokorzenia si i zmiany my±li zale»y dalszy bieg wydarze«. Przebudzenie zale»y od tego, zy zdobdziemy si na to, aby za naszym narodem wstawia¢
si przed Bogiem, gor¡ o go miªowa¢ i w pokorze mu sªu»y¢.
Kiedy posypaªy si na mnie gªosy oburzenia z powodu moi h kilku iepªy h sªów o Janie Pawle II i jego posªudze, poszedªem szybko naby¢ ksi¡»k
Davida DuPlessis ÿMister Pente ost". Bóg u»yª tego zielono±wi¡tkow a do
posªugi w ró»ny h du»y h ko± ioªa h history zny h, o zaowo owaªo o»ywieniem haryzmaty znym w lata h 70-ty h XX wieku. Midzy innymi byª on
obserwatorem na II Soborze Watyka«skim. Znaªem jego posªug, ale odzuªem potrzeb prze zytania ksi¡»ki, aby pozna¢ jego dylematy i zmagania.
Czytaj¡ , zrozumiaªem, »e Bóg w bolesny sposób musiaª przygotowywa¢ go,
podobnie jak i mnie, gdy» sam z natury miaª du»e opory. Dowiedziaªem si
te», »e i na niego sypaªy si gªosy oburzenia, a nawet spotkaª si z odrzueniem we wªasnym ±rodowisku. Poznaªem te» jego argumenta j, z któr¡
i ja si uto»samiam.
Tym, którzy h ¡ zrozumie¢ moj¡ postaw, pole am prze zytanie aªego,
klu zowego rozdziaªu tej ksi¡»ki pt. ÿRewolu ja", dostpnego pod adresem
www.do elu.jezus.pl/artykuly/r.htm. David mówi tam o rewolu ji w swoim
wªasnym sposobie my±lenia. Bez takiej rewolu ji my tak»e si nie obejdziemy.
Bez niej utkniemy w miejs u i utknie przebudzenie.
Nie mam zamiaru polemizowa¢ z tymi, którzy maj¡ gªbokie zastrze»enia do moi h ostatni h artykuªów. Rozumiem i h ra je. ÿydzi nie ob uj¡ z
Samarytanami". Wszelkie ra je przemawiaj¡ za tym, »e tak wªa±nie musi by¢.
Mur nieprzyja¹ni jest konie zno± i¡. Ale kiedy przy hodzi Jezus, nastpuje
rewolu ja. Przed Nim nie ostoi si »aden mur nieprzyja¹ni. Ale te mury s¡
w nas samy h. Zburzmy je wi , zapieraj¡ si samy h siebie, a skutki tego
bd¡ zdumiewaj¡ e.
Ko« z¡ ten artykuª i oddaj¡ do r¡k Czytelników niniejszy numer
ÿDo Celu", h  zasygnalizowa¢, »e rodzaj mojej usªugi doznaje przemiany.
Zmiana nast¡piªa w kwietniu 2005 roku. Z tym ma te» zwi¡zek tak dªuga
przerwa w ukazywaniu si ÿDo Celu". Nie wyklu zone, »e niniejszy numer
bdzie ju» ostatni. Nie wiem. Bd robiª to, do zego bd zuª si pobudzony
przez Du ha witego. Doty h zas gªównym kierunkiem mojej dziaªalno± i
byªo usªugiwanie ludowi Bo»emu w moim wªasnym, zielono±wi¡tkowym ±rodowisku. Czuj jednak, »e to si ko« zy. Zostaªo powiedziane to, o nale»aªo
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powiedzie¢, i nadal jest to dostpne, a mówienie tego samego i¡gle w kóªko
nie ma sensu i szkoda na to zasu. Je±li Pan daruje siª i zasu, bd realizowaª
nadal to, do zego zuj teraz wyra¹n¡ inspira j | za h anie wszystki h
ludzi na nowo narodzony h do dziaªa« w rama h szeroko pojtej posªugi
ewangeliza yjnej, skierowanej do aªego narodu.
Do niniejszego numeru doª¡ zona jest kolejna, trze ia ju» pªyta CD w
forma e MP3 z materiaªami z szeregu konferen ji hrze± ija«ski h, jakie odbyªy si w ostatnim zasie w Pols e. Na wikszo± i z ni h usªugiwali go± ie
zagrani zni i wikszo±¢ z ni h doty zy tematów, zwi¡zany h z aktualnym stanem Ko± ioªa, jego posªanni twem i jego dalszym rozwojem. Wierzymy, »e
zarówno usªuguj¡ y, jak i prezentowane przez ni h tre± i, dotarªy do nas za
spraw¡ Du ha witego i »e zatem pªyta ta zawiera wiele wa»ny h prawd,
potrzebny h nam wªa±nie w obe nym zasie. y zymy ob tego Bo»ego bªogosªawie«stwa zarówno z tre± i numeru, jak i z zaª¡ zonej pªyty.
J. K.

Spis tre± i

yj dla Pana teraz! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Alleluja! Znajdzie! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Modlitwa, modlitwa, modlitwa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Jak rozpoznawa¢ prawd : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Izrael znakiem i sprawdzianem : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Jak zwy isko kro zy Jezus! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Moje wyja±nienie zdziwionym : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Przez którego

[Syna

Bo»ego Jezusa

Chrystusa,

szego℄ otrzymali±my ªask i apostolstwo, aby±my

1
8
12
16
19
24
36
Pana

na-

dla imienia

jego przywiedli do posªusze«stwa wiary wszystkie narody . . .
Rz 1:5
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